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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 ریت   ریت   1 11 1 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس , 150 , 000156 , 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   147,490هکس , 000147,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   22رالد 1 ,80022 1 سیئوس800, سیئوس کنارف   ,339کنارف 100339, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 84,500هکس , 00084,500 , اداناک000 اداناک رالد   252رالد ,500252 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   93,93093,930لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,500هکس , 00054,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,60032 ,600

رایع رایع   1818 یالط   14,300یالط , 00014,300 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ393,760393,760دنوپ نپاژ نینی   دصکی   241دصکی ,710241 ,710

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8181 ))

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

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

زا 76 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

زا 76 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم تعاسعبنم  ) یرادا تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  راهچ  ( 15:00

5429188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Recover Point تازیهجت شزومآ  ینابیتشپ و  یزادناهار ، بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشابیم راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  شریذپ  در و  رد  تکرش  لایر  - غلبم 7،200،000،000  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  دحاو  کالپ 42 ، هنوگلگ ، نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  لیوحت :   :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5429429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم یاه  تیلباق  یاقترا  هداد و  ینارمکح  هزوح  رد  یدربهار  یتاعلاطم  هژورپ  کی  یارجا  روظنم  هب  تیحالص  دجاو  رواشم  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادرب  هرهب  دنمناوت  یهاگشناد  یشهوژپ و  یاه  هعومجم  ای  رواشم و  یاه  تکرش  تیفرظ  زا  هداد ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

412 یلخاد 411 -   75105000 :: نفلت :: shaparak.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

Recover PointRecover Point تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

یاقترا یاقترا وو   هداد   هداد ینارمکح   ینارمکح هزوح   هزوح ردرد   یدربهار   یدربهار یتاعلاطم   یتاعلاطم هژورپ   هژورپ کیکی   یارجا   یارجا روظنم   روظنم هبهب   تیحالص   تیحالص دجاو   دجاو رواشم   رواشم ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یهاگشناد یهاگشناد وو   یشهوژپ   یشهوژپ یاه   یاه هعومجم   هعومجم ایای   وو   رواشم   رواشم یاه   یاه تکرش   تکرش تیفرظ   تیفرظ زازا   هداد ، ، هداد تیریدم   تیریدم یاه   یاه تیلباق   تیلباق

22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

غرمیس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یهگآعبنم پاچ  زا  سپ  زور  ات 5  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مخت دادجا  غرم  رتم )  ) یتمسق 14*45 ود  یاه  نلاس  زا  یکی  رد  نویساموتا  دنمشوه  متسیس  یلقادح و  هیوهت  یشیامزآ  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مانشوخ و یاه  تکرش  زا  یکی  هب  ار  یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  بصن  تازیهجت و  تاودا و  تاعطق و  هیهت  یحارط ، رب  لمتشم  ار  نادمه  نیجلال  ناتسرهش  رد  راذگ 

هطوبرم روما  رد  دیفم  هبرجت  یاراد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش یرادا  روما  هب  مجنپ  هقبط  کالپ 209  مافلگ  نابایخ  شبن  ندرج ) ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

09121815224 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091471000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا و هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یحارط ، بادنخ ( تالحم و  ناجیلد ، ، دنزاش زاگ  یحاون  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یا  هلحرم  کت  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شزومآ )

یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

- یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم )  ) داتس نامتخاس  (- هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - کارا  ، 3816149367 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه نلاس   نلاس زازا   یکی   یکی ردرد   نویساموتا   نویساموتا دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس وو   یلقادح   یلقادح هیوهت   هیوهت یشیامزآ   یشیامزآ حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

زاگ زاگ یحاون   یحاون کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 76 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qnspgy7xyv8xf?user=37505&ntc=5427978
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5427978?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uvqvm3tmmhkg2?user=37505&ntc=5429283
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5429283?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6 دحاو موس  هقبط  نایسراپ  کینورتکلا  تراجت  تکرش  هنوگلگ پ 42  نابایخ  الدنام  نوسلن  راولب   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429435 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:30  سار   - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کچرق رهش  یامنیس  تازیهجت  تاسیسات و  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  بویک  ییامنیس  رورس  - 

رزیل   HD قوف روتکژورپ  وئدیو  - 
یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 16 و ... 

لایر  20.000.000.000 رابتعا : غلبم 

هدهع رب  یسانشراک  یهگآ و  هنیزه  دانسا -  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 1.000.000.000  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هدیازم  هدنرب 

یرادرهش تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5429429 یدربهار  یتاعلاطم  هژورپ  کی  یارجا  روظنم  هب  تیحالص  دجاو  رواشم  ییاسانش  ناوخارف 
رواشم و یاه  تکرش  تیفرظ  زا  هداد ، تیریدم  یاه  تیلباق  یاقترا  هداد و  ینارمکح  هزوح 

یهاگشناد یشهوژپ و  یاه  هعومجم  ای 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

رهش رهش یامنیس   یامنیس تازیهجت   تازیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 76 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkemvp5ra68bs?user=37505&ntc=5428807
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5428807?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y55keha2edrnr?user=37505&ntc=5429435
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5429435?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناردنزام برغ  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

06-1401/162 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/11  زا   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناکاپ راید   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427972 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 16350  هب  یزاگ  هیلخت  رباعم  ییانشور  غارچ  پمال  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانتنامض تروص  هب  لایر  نیمضت 1.519.447.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 545.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب 

ینابیتشپ یلام و  نواعم  رتفد  تکرش  داتس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لت هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093005000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428907 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  هلحرم  یزادزپرون  تهج  یقرب  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  لت  هعلق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مود هلحرم  یزادزپرون  تهج  یقرب  مزاول  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1401/06/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش لت  هعلق   ، 6396148993 یتسپ :  دک  کلم ،  غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1635016350 دادعت   دادعت هبهب   یزاگ   یزاگ هیلخت   هیلخت رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ پمال   پمال عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یزادرپرون یزادرپرون تهج   تهج یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 76 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6vztps7ypz3lc?user=37505&ntc=5427972
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5427972?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2qts45nnzkmz4?user=37505&ntc=5428907
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5428907?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5429283 یحاون  کینورتکلا  تظافح  هحفص 6)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 76 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   ) Backup سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000218 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  هارمه  هب  متسیس  یبایزاب  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 3 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  یزاجم  یاهراتخاس  زا  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 2 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  زا  نابیتشپ  هخسن  لوسنک  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب   WINDOWS لماع متسیس  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   VERITAS
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  هداد  هاگیاپ  زا  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  یارذگراب  مدع  تروص  رد 
.تسیمازلا هطوبرم  یاهزوجم  هیلک  یراذگراب 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BackupBackup  سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 99
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لیبدرا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تقد  هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000187000007 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ینابیتشپ 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس و کی  یارب  امتح  یراذگ  تمیق  دوش  هظحالم  تقد  هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تکرش  کرادم  یمامت  ددرگیم  لاطبا  تساوخرد  زا  ریغ  هب  ییراذگ  تمیق  دشاب  لایر  هب 

5613943168 یتسپ :  دک  دادرخ ،  داینب 15  بنج  یرهطم  دیهش  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232576-045  ، 33247080-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230228-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یاهرورس  اه و  هنایار  هکبش و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001289000005 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  هدننک  نیمات  طسوت  تامدخ  هیارا  یارب  رظن  دروم  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  ناردنزام  ناتسا  بعش  رد  رورس  قاتا  دادعت 11  رتنیرپ و  هنایار و  هاگتسد  دادعت 198 

4815748637 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  نکسم  کناب  بنج  یدازآ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456113-011  ، 33359180-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359179-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هظحالم   هظحالم تقد   تقد هبهب   یتسویپ   یتسویپ هحفص   هحفص یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1010

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا یاهرورس   یاهرورس وو   اهاه   هنایار   هنایار وو   هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کدصاق کینورتکلا  تسپ  یناریا  رازفا  مرن  هلاسکی  ینابیتشپو  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000158 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس کدصاق  هدننک  هضرع  عجرم  هناماس  کدصاق  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  کینورتکلا  هناخ  تسپ  عماج  متسیس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاروش رد  تیوضع  یروضح  هعجارم  زاین  تروص  ردو  یناسر  زورب  لماک  ینابیتشپ  لماش  ههام  تخادرپ 3 اب  دشاب  یم  هلاسکی  ینابیتشپ  داد  رارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا زوجم  یاراد  ینابیتشپ  دادرارق  لقادح 3  هئاراو  یتلود  یاه  تکرش  اب  یراکمه  هقباس  کیتامروفنا  یلاع 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یضارا  روما  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 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  -WAF لاوریاف نیالفآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
license offline WAF FWB-400D

1101000016000053 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تسپ   تسپ یناریا   یناریا رازفا   رازفا مرن   مرن هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپو   ینابیتشپو سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1212

license offline WAF FWB-400Dlicense offline WAF FWB-400D  تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم -- WAFWAF  لاوریاف لاوریاف نیالفآ   نیالفآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
kaspersky endpoint security for business-Advanced-PSR-1Year سوریو یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیدمت 

1101005660000018 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

42602222 ، 42602311 ، 42602310 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602157-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ نودب  شیوداپ  هربراک  سوریو 100  یتنآ  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003811000019 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

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

ینابیتشپ نودب  شیوداپ  هربراک  سوریو 100  یتنآ  هلاسکی  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591777859 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  راولب  یاهتنا  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229017-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kaspersky endpoint security for bus iness-kaspersky endpoint security for bus iness- سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
Advanced-PSR- 1YearAdvanced-PSR- 1Year

1414

ینابیتشپ ینابیتشپ نودب   نودب شیوداپ   شیوداپ هربراک   هربراک   100100 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1515
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زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنیوش یتشادهب و  ، یشیارآ هشوخ  یتنرتنیا  یناسر  عالطا  تیاس  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000036 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1404/04/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک افبآ  روما  داتس و  هناخریبد  ریثکت  پیات و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005963000138 زاین :  هرامش 

نامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نامیپ 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف کی  اهنت  بلاق  ردار  مالعتسا  طیارش  مرف  رد  جردنم  کرادم  یتسیاب  داتس ، هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  هئارا  نامز  رد  ناگدنهد  داهنشیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب رابتعا  یاراد  هراومه  نآ  نایاپ  ات  دادرارق  دقع  ماگنه  زا  دیاب  ءاصقنا  خیرات  یاراد  کرادم.دنیامن  یراذگراب  هدش  پیز   PDF

7616839796 یتسپ :  دک  نامرک ،  بالضاف  با و  تکرش  هواس  راولب  شبن  نمهب  راولب 22  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224111-034  ، 33222960-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220929-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنیوش هدنیوش وو   یتشادهب   یتشادهب ،، یشیارآ یشیارآ هشوخ   هشوخ یتنرتنیا   یتنرتنیا یناسر   یناسر عالطا   عالطا تیاس   تیاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1616

هناخریبد هناخریبد ریثکت   ریثکت وو   پیات   پیات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن یرازگرابو  مادقا  یداهنشیپ  تمیق  لاسرا  هب  تبسن  هرامش 2و3 یاه  تسویپ  نینچمهو  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001277000007 زاین :  هرامش 

هژیو تامدخ  ییامیپاوه  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرازگرابو  مادقا  یداهنشیپ  تمیق  لاسرا  هب  تبسن  هرامش 2و3 یاه  تسویپ  نینچمهو  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416753314 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هاگدورف  تفن  تکرش  رابنا  یور  هبور  نارهت  میدق  هداج  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552077-028  ، 33553618-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33552078-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن یرازگرابو   یرازگرابو مادقا   مادقا یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق لاسرا   لاسرا هبهب   تبسن   تبسن وو33 22 هرامش   هرامش یاه   یاه تسویپ   تسویپ نینچمهو   نینچمهو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 1818
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مالیا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال یزادنا  هار  و  , AMC لدم هکبش  لاوریاف  و  , Manage engine هکبش یسرباح  یرازفا  مرن  هتسب  لماک  جیکپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Forti Analyzer رازفا مرن 

1101000201000008 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   AMC لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
روشک اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   Manage engine هکبش یسرباسح  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب لانیجروا  دنشاب و  تس  ویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931999185 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ،  نامزاس  سردم -  دیهش  اولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33354772-084  ، 33333160-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333300-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب لماک   لماک جیکپ   جیکپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

[ مافاین تکرش  یناسر  عالطا  لاترپ  روظنمب  نیالنآ (  وگتفگ  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000119 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
مافاین ینامزاس  لاترپ  رد  بصن  تیلباق  - 

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

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 64112437  هرامش  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تقباطم  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

[[ مافاین مافاین تکرش   تکرش یناسر   یناسر عالطا   عالطا لاترپ   لاترپ روظنمب   روظنمب نیالنآ (  (  نیالنآ وگتفگ   وگتفگ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ 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 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 وراد -  اذغ و  نامزاس  یاههنایار  رازفامرن  رازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000099 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین تروص  رد  یرقاب ،  سدنهم  یاقآ  سامت 09121943345  نفلت  دوش ،  هعجارم  تسویپ  یاهلیاف  هب  افطل  تسا ،  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ تروص  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس یاه   یاه هنایار   هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

1201003067000009 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ  - 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

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

1401/05/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگیتروف تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هبهب   لاوریاف   لاوریاف یاهدنرب   یاهدنرب عاونا   عاونا زازا   تامیظنت   تامیظنت یمامت   یمامت لیدبت   لیدبت رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BPMS رتسب رب  یبناج  تالوصحم  شورف  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000438 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لسارات  تکرش  هربراک  سنسیال 35  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000045 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 35 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام کی  رادیرخ  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یتخادرپ  ددرگ - همیمض  روتکاف  شیپ  تیلاعف -  یمسر  زوجم  روتکاف و   - ناگیار لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشاب یم  یراک 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 32563376-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563376-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BPMSBPMS رتسب   رتسب ربرب   یبناج   یبناج تالوصحم   تالوصحم شورف   شورف هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لسارات   لسارات تکرش   تکرش هربراک   هربراک   3535 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BPMS رتسب رب  یناسنا  عبانم  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000437 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BPMSBPMS رتسب   رتسب ربرب   یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

com  . دنوسپ ir و اب   Hayatfound و Hayatbonyad یاه هنماد  رازفا  مرن  تبث  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000102 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
روشک نایسراپ  هتفرشیپ  یروانف  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  نابات  تیاس  طخرب  هنماد  ینابزیم و  یا  هناسر  دنچ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایسراپ هتفرشیپ  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 2

تسا  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هئارا  (: 3
یناب دحرس  یاقا  هرامش 02123902233  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

comcom  . . وو   irir دنوسپ   دنوسپ اباب     HayatfoundHayatfound  وو   HayatbonyadHayatbonyad  یاه یاه هنماد   هنماد رازفا   رازفا مرن   مرن تبث   تبث وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 76 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bmwh3ssn6c2kz?user=37505&ntc=5429269
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5429269?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ یرطاب 65  رگالاتید و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005129000051 زاین :  هرامش 

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP32ADRA-R لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

ناهاپس یتعنص  عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتعنص  لاتیبروا  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  Ah 65 رپمآ  INSERT POLE لدم سا  یپ  وی  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تسویپ  ینف  تاصخشم  الاک و  تسیل  ساسارب  تمیق  مالعا 

.دشاب یم  هنازخ 1403  دانسا  تخادرپ 

9185895331 یتسپ :  دک  نیطسلف 26 ،  شبن  نیطسلف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37008-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37659887-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ   6565 یرطاب   یرطاب وو   رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 2727
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نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئاوه رنویسکس  تهج   RTU رود هار  زا  تئارق  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000211 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   HTL لدم  HTL-Modem RTU عون اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  لیمکت و  ، هعلاطم اقیقد  ، تسویپ ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  مرف  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لیوحت  دیلوت و  ، تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  ار  الاک  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مالعتسا  نیا  تهج 

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38274632-081  ، 38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئاوه رنویسکس  تهج   RTU رود هار  زا  تئارق  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000213 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   HTL لدم  HTL-Modem RTU عون اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  لیمکت و  ، هعلاطم اقیقد  ، تسویپ ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  مرف  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لیوحت  دیلوت و  ، تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  ار  الاک  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مالعتسا  نیا  تهج 

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38274632-081  ، 38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاوه یئاوه رنویسکس   رنویسکس تهج   تهج   RTURTU  رود رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 2828

یئاوه یئاوه رنویسکس   رنویسکس تهج   تهج   RTURTU  رود رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 2929
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120060 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/04/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Field PG Siemens M6 نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ظاحل  هناماسرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  روتکاف  لک  غلبم.دشاب  یم  هباشم  دکناریا   . تسویپ تسیل  قبط   plc تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000558 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نف یتآ  نومزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس رگشزادرپ   PG16 لماک تراک  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571045-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Field PG S iemens M6Field PG S iemens M6 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030

PLCPLC  متسیس متسیس رگشزادرپ   رگشزادرپ   PG16PG16 لماک   لماک تراک   تراک ناونع : : ناونع 3131
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  روسناسآرتموکات / دیرخ  تسا / هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000264 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   XTAN یتراجت مان   DT2234C لدم یلاتیجید  رتموکات  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ - یراذگراب  هناماس  رد  هدش  لیمکت  هعلاطم و  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز تاوولیک  ویارد 400  ود  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روسناسآرتموکات روسناسآرتموکات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

سنمیز سنمیز تاوولیک   تاوولیک   400400 ویارد   ویارد ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کراصح عمتجم  ینف  تاسیسأت  یربهار  یرادهگن و  ، ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000092 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 5 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34812271-026  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

کراصح کراصح عمتجم   عمتجم ینف   ینف تاسیسأت   تاسیسأت یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ،، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  اب  قباطم  یزکرم (  رتنس  اتید  یاه  درادناتسا  قیرحافطا و  نالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد 

1201007008000144 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  اب  قباطم  یزکرم (  رتنس  اتید  یاه  درادناتسا  قیرحافطا و  نالعا و  متسیس  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  اب  قباطم  یزکرم (  رتنس  اتید  یاه  درادناتسا  قیرحافطا و  نالعا و  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: 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

یزکرم یزکرم رتنس   رتنس اتید   اتید یاه   یاه درادناتسا   درادناتسا وو   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تراتسا 20  لپ  کی  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  پتسا 10  لپ  کی  یتسش 

یراک زور  هیوست 45  یمشاه 09334833494 -
1101001469000304 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع تراتسا 20  لپ  کی  یتسش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  پتسا 10  لپ  کی  یتسش 

یراک زور  هیوست 45  یمشاه 09334833494 -

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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

-- تراتسا   تراتسا لپلپ   کیکی   یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب - دشاب هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ 

1101001011000073 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

مدقم هتسارآ  لیلخ  هدننک  هضرع  عجرم  یوان  نازاسدابآ  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان   DC24 لدم قیرح  مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 360  + ات  C  ° 10  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یلخاد 1 یدنب  هجرد  اب  یا  هلیم  یا  هویج  جنسامد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

یبیصح لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   L4188A2019u لدم یتعنص  یرادج  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  سانشراک  یرقاب 88115655 و  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: 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

یتعنص یتعنص یرادج   یرادج تاتسومرت   تاتسومرت یایا -  -  هلیم   هلیم یایا   هویج   هویج جنسامد   جنسامد قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا رشالف   رشالف ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملق دادعت 3  هب   TEMPERATURE DETECTOR RTD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000523 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ملق دادعت 3  هب   TEMPERATURE DETECTOR RTD - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
NO 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ندومن  دیق  دکناریا و  هئارا  .دنشابیم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یلخاد  ناگدنزاس  اهنت  .دشابیم  یمازلا  یلبق  ینهامه  اب  الاک  هنومن  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جوتسد 06153183647 نامرآ  سانشراک  اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  .دشابیم  فذح  اضاقت  ملق 2  .دشابیم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ملق ملق دادعت  33   دادعت هبهب     TEMPERATURE DETECTOR RTDTEMPERATURE DETECTOR RTD ناونع : : ناونع 3838
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws c 2960 x 24 psl لدم وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000152 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  لاطبا  هلزنم  هب  زاین  تساوخرد  هباشم  یالاک  تبث 

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws c 2960 x 24 psl چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000151 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24PC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  تساوخرد  قبط   ، لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ws c 2960  x 24 ps lws c  2960  x 24 ps l لدم   لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3939

ws c  2960  x 24 ps lws c  2960  x 24 ps l چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4040
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هیمورا نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج ویسپ  هکیش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000385000045 زاین :  هرامش 

هیمورا نادنز  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیمورا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  لمح  هنیزه  دشابیم و  یتسویپ  تسیل  قبط  زاین  حرش  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5735161141 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یزکرم  نادنز  ایرد  هداج  رتمولیک 5 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352131-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350500-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یضارا  روما  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 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  هئرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000052 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  مانکین  یاقآ  سامت 43673987  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج ویسپ   ویسپ هکیش   هکیش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم تنرتنیا   تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئرا   هئرا ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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 22 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - رتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000161 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

یحلاص مناخ  ( 071  ) دک  38132333 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 4343
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 76 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q8bh285ul8utq?user=37505&ntc=5428523
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5428523?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ  تسیل  طیارش  قبط  هدننک ) رارکت   6 ...و ( تاداریا  عفر  دیدزاب ،  لماش  ناتسا  میس  یب  هکبش  یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ   ) دشاب یم 

1101003622000049 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تامدخ 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس میس یبیب   هکبش   هکبش یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 4444

لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ کسید -  -  کسید دراه   دراه مرمر   - - هنایار -  -  هنایار لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 4545
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.تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  دادعت  حرش و 

1101000045000395 زاین :  هرامش 
قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WESTERN هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD-SURVELILLANCE, HDD 4-TB لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGITAL

ددع 4 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

اناپ روآ  نف  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس عجرم   QNAP یتراجت مان   rail b02 لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  دادعت  حرش و 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  نامرک .  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یاهوردوخ  سا  یپ  یج  هاگتسد  یناسر 35  زور  هب  ینابیتشپو و  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101090412000033 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تراجت اویه  هدننک  هضرع  عجرم   Marshal Electronic یتراجت مان   ME-G500 لدم یلاتیجید  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوخ هنیزه  اب  تسا  فلکم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب .  یم  یموب  راکنامیپ  اب  تیولا  تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  هب  هعجارمو  اهوردوخ  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن مادقا   GPS هاگتسد یناسرزورب 35  هب  تبسن 

7616913439 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  رنهاب -  دیهش  هاگشناد  شهوژپ -  نادیم  ماما -  هارگرزب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31323061-034  ، 31323000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257165-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یاهوردوخ   یاهوردوخ ساسا   یپیپ   یجیج   هاگتسد   هاگتسد   3535 یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   ینابیتشپو   ینابیتشپو یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000022 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عبانم هعسوت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناکوت  یتراجت  مان   SB 200 12 لدم  A 200 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  UPS کشخ ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

رتشوش کیرتکلا  لین  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  یژرنا 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NHR48 لدم  W 6000 ناوت دم  چیئوس  هدننک  وسکی  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ناین  یتراجت  مان   NR48 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   W 18000 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  قباطم  هباشم و  الاک  دک  - تسویپ حرش  قباطم  ( voip ینفلت متسیس   ) یا هناخریبد  یزکرم و  نفلت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101001022000414 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QIPP-300P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  هژورپ و  زا  دیدزاب   . تسویپ قباطم  هباشم و  الاک  دک  (- voip ینفلت متسیس  ) یا هناخریبد  یزکرم و  نفلت  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(108) یجالح یاقآ  (/ 112) راشفا مناخ   026-34458080: یگنهامه.دوش یمن  رثا  بیترت  دنرادن  روتکاف  شیپ  دیدزاب و  هک  ییاه  تمیق  داهنشیپ  هب  و 

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

34471448-026  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( voipvoip ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس  ) ) یایا هناخریبد   هناخریبد وو   یزکرم   یزکرم نفلت   نفلت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسزابو تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090725000004 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا نهآ  بوذ  هدنزاس  عجرم  ینت  لیدنب   m 11/9-3/5 لوط کرام 500   mm 12 رطق یلخاد  یدالوف  رادجآ  درگلیم  الاک :  مان 

نت 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
سراپ هعسوت  لدبم  انث  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   bar 10 راشف  in 8 رطق  m 6 لوط تاسیسات  یدالوف  نامسینام  هلول  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  قبط  هژورپ  هب  طوبرم  تاروما  یمامتو  یلام  هیوست.دوش  هعلاطم  تسویپ  رد  هدش  یراذگراب  تادنتسم  تمیق  مالعا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  ینف  رتفداب  لحم  زا  دیدزاب  تهج.دشاب  یم 

3719657189 یتسپ :  دک  مق ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناساول -  دیهش  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37703738-025  ، 31071300-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37703738-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسزابو یزاسزابو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4949
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONVERTER "ADAM" ETHERNET SWITCH "ADAM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091475000020 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دانسا  ینف  حرش  قباطم   CONVERTER "ADAM" ETHERNET SWITCH "ADAM - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض دانسا  ینف  حرش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0020712 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/04/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

intel pro/100 mtdual port server adapter نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONVERTER "ADAM" CONVERTER "ADAM" ETHERNET SWITCH "ADAMETHERNET SWITCH "ADAM ناونع : : ناونع 5050

intel pro/100  mtdual port server adapterintel pro/100  mtdual port server adapter  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 5151
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  گنیتیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001697 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ دروهر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   AVC یتراجت مان   ACC لدم یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  یکیتسالپ  گنیتیف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناسارخ دروهر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   AVC یتراجت مان   NGN لدم یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  یکیتسالپ  گنیتیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

سیدرپ شیوپ  لرتنک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  سیدرپ  شیوپ  لرتنک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   OPRFF لدم یا  هحفص  سیفیروا  گنیتیف  الاک :  مان 
تعنص

ددع 5 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتیف گنیتیف ناونع : : ناونع 5252
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی یلناگی  هدودحم  بونجرد  عقاو  هدودحمرد  یکیرتکلا  هژیودادرارقرظندروم  تامدخودشابیم  هباشم  یتامدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناروشرز یالط  ندعم  شور  اب  کیزیفوئژ  تاعلاطم   IP تمواقمو

1101092410000432 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشن  یدنبهقبط  نداعم  جارختسا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  دیدرگ و  قاصلا  تسویپ  هب  تاصخشم  داد و  رارق  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیزیفوئژ کیزیفوئژ تاعلاطم   تاعلاطم   IPIP تمواقمو تمواقمو یکیرتکلا   یکیرتکلا هژیودادرارق   هژیودادرارق ناونع : : ناونع 5353
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نارهت ناتسا  تسپ  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 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع یرتم 10  دروک 10  چپ  لباک  ( - ) ددع یرتم 40 دروک 5  چپ  لباک  ( - ) ددع یرتم 50 دروک 3  چپ  لباک   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001015000012 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکیروا  عون  زا  اهدروک  چپ  هیلک  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عقاو هقطنم  زکرم  رابنا  لحمردالاک  لیوحت.ددرگ  یم  ماجنا  ینف  سانشراکداتزادعبدیرخ.تسا  یمازلادیرخدنیارف  ماجنازا  لبق  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
77194422 نفلت :  .دشاب  یم  هقطنم 16  تسپ  هرادا  دنهس  ییایرد ک  یورین  تلاسر خ  نادیمرد 

1318915511 یتسپ :  دک  هزیناکم ط4 ،  زکرم  نارهت و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  رگشل  هارراهچ  یبونج  رگراگ  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77194422-021  ، 66453494-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66454348-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   1010 یرتم   یرتم   1010 دروک   دروک چپچپ   لباک   لباک ( - ) ( - ) ددع ددع 4040 یرتم   یرتم   55 دروک   دروک چپچپ   لباک   لباک ( - ) ( - ) ددع ددع 5050 یرتم   یرتم دروک  33   دروک چپچپ   لباک   لباک )) ناونع : : ناونع 5454
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  لانیجروا و  وین  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - دشاب

1101001011000074 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   DC POWER SUPPLY یتراجت مان   W 220 ناوت لدم 5-3003  یلاتیجید  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   QW938B لدم  HPE SN3000B 16 GB 24-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لانیجروا  وین  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس سانشراک  یرقاب 88115655  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماسرد  الاک  لماک 

09128168407 ینسحم

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقد5428001 هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ 
دوش هظحالم 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناردنزام5428019 ناتسا  یاهرورس  اه و  هنایار  هکبش و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 9)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کراصح5428162 عمتجم  ینف  تاسیسأت  یربهار  یرادهگن و  ، هحفص 26)ریمعت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کینورتکلا5428276 تسپ  یناریا  رازفا  مرن  هلاسکی  ینابیتشپو  سنسیال  هحفص 9)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یئاوه5428282 رنویسکس  تهج   RTU رود هار  زا  تئارق  هحفص 22)مدوم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یلاتیجید -  -  یلاتیجید هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یئاوه5428301 رنویسکس  تهج   RTU رود هار  زا  تئارق  هحفص 22)مدوم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5428474 نودب  شیوداپ  هربراک  سوریو 100  یتنآ  هلاسکی  هحفص 9)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدنیوش5428505 یتشادهب و  ، یشیارآ هشوخ  یتنرتنیا  یناسر  عالطا  تیاس  یزادنا  هار  هحفص 9)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنس5428966 تعرس  نیبرود  بصن  هحفص 47)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5428974[ مافاین تکرش  یناسر  عالطا  لاترپ  روظنمب  نیالنآ (  وگتفگ  هحفص 9)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس5428975 یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 9)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , همان تنامض  , لحم زا  دیدزاب  الیو / نیهاش  / حابصم  / ناغرب هبعش خ  رد 3  کوب  دنرب  دیدج  حرط  ولبات  بصن  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا RFP مرف لیمکت  / نیمضت کچ 

1101001458000020 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ماهلا هدننک  هضرع  عجرم  گرزب  یرک  ینامرهق  ماهلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   320x125 cm زیاس تیزوپماک  یتاغیلبت  ولبات  الاک :  مان 
گرزب یرک  ینامرهق 

رتم 3 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کچ همان ,  تنامض  , لحم زا  دیدزاب  الیو / نیهاش  / حابصم  / ناغرب هبعش خ  رد 3  کوب  دنرب  دیدج  حرط  ولبات  بصن  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نفلت 026-34257649  یلامتحا  تالاوس  حرط  / دوش هعلاطم  همیمض  لیاف  / یمازلا RFP مرف لیمکت  (/ لایر 400,000,000) نیمضت

 : 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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج حرط   حرط ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

p8 نیال فآ  رلاک  لوف  ناور  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000023 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هام  هس  لقادح  غلبم  تخادرپ  تسا  رکذ  نایاش.مزال  یاهدرادناتسا  قبط.رتم  یتناس  زیاس 400*80  نیال  فآ   p6 رلاک لوف  ناور  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یبجر یاقآ  09128774385 .دشابیم هدنرب  هدهع ی  رب  بصن  لقن و  لمح و  هنیزه   . ههام یتناراگ 24  تاعطق  یمامت 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

p8p8 نیال   نیال فآفآ   رلاک   رلاک لوف   لوف ناور   ناور ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ طخ  ددرت  دنب  هار  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000195000031 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتسگ نامرآ  هدنزاس  عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 150 روتوم ناوت   m 6-4 لوط  AGSA506NT لدم یپوکسلت  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیکفت هب  داهنشیپ  هئارا  رد  نینچمه  دشابیم و  مالعتسا  نیا  کالم  تسویپ  تادنتسم  رد  جردنم  تاصخشم  افرص  دشابیم و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  هعطق  ره  یاهب 

دشابیم یدقن  تروصب  رابتعا  دوجو  تروص  رد  ههام و  ود  تخادرپ  تلهم  اب 

4916687165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  تالیش  لک  هرادا  یراکش - دیهش  راولب  ناگرگ - ناتسلگ - ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345770-017  ، 32339326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32339315-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ نهآ طخطخ   ددرت   ددرت دنب   دنب هار   هار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرادناتسا   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشمو  مالعتسا  اب  قباطم  درس  ییزج  کت  یکیفارت  گنر  - .تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003360000044 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هسراپ ریسکا  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ساگرپ  ریسکا  یتراجت  مان   kg 19/2 بلح  pxp77 گنر دک  دیفس  یئزج  کت  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لیمکت و  هب  مزلم  ناگدننک  نیمات.دشابیم  هبساحم  کالم  مالعتسا  ییاهن  لک  عمج  .دشابیم  تسویپ  مالعتسا  هرقف  کی  هبساحم  یانبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشابیم  ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مالعتسا 

8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220180-031  ، 32240180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229882-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005764000006 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ولدارم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 38 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5668115458 یتسپ :  دک  ولدارم ،  رهش  - رهش نیگشم  - لیبدرا رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562257-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32562257-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو مالعتسا   مالعتسا اباب   قباطم   قباطم درس   درس ییزج   ییزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر -- .تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5959

.دشاب .دشاب یمیم   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش قبط   قبط دیرخ   دیرخ 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 76 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gtwpfyjjvapu5?user=37505&ntc=5428213
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5428213?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vl95e7qzklvje?user=37505&ntc=5428214
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5428214?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسوک یوج  ویناک و  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003579000087 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 400 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918936941 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  نکسم  داینب  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480292-017  ، 32435031-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480280-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسوک هسوک یوج   یوج وو   ویناک   ویناک ناونع : : ناونع 6161
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  بصن  تهج  هفرط  ود  درز  خیم  لگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000172 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.337T دک  10x10x2 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یا  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  خیم  لگ  الاک :  مان 

ددع 11000 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

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

یاقا هرامش 05433513768  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  ددرگ  همیمض  روهمم و  لیمکت ,  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  هدش –  تسویپ  یاهلیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تروص  هب  تخادرپ  دامرف –  لصاح  سامت  یلوچنس 

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   بصن   بصن تهج   تهج هفرط   هفرط ودود   درز   درز خیم   خیم لگلگ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  یکیفارت  مالقا  دیرخ  - تسا هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005371000040 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج درز  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 18 ناوت  TCT لدم  LED رامش سوکعم  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هلهار  هدننک  هضرع  عجرم  انیرام  لدم   1/2x1/2 m داعبا زلف  بوچ و  ولبات  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 6061  لدم  ینهآ  یکراپ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ورشیپ نابایرازاب  هدننک  هضرع  عجرم   107x35x18/5 cm زیاس تانبرک  یلپ  سنج  کیفارت  لرتنک  لدم   LED رامش سوکعم  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

برغ
هاگتسد 36 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یکیفارت  مالقا  دیرخ  - تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3881813168 یتسپ :  دک  نایزیزع ،  رصان  دیهش  هچوک  بالقنا -  نادیم  نیمخ -  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46228761-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46228771-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کلم غاب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهب مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قباطم  هدایپ  رباع  یاه  هاگرذگ  اه و  هاک  تعرس  یئزجود  گنر  یارجا  دیرخ و  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داتس هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

1101093078000010 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  کلم  غاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح تسالپومرت  دیفس  یئزجود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 25 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
کلم غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6395133163 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  کلمغاب -  کلم ،  غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43723060-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43722299-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  نیوزق  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  تایلمع  تهج  یرتمیلیم  کمن 0-6  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000012 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابآرظن هنیحلم  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یدنرس  کمن  خی  دض  الاک :  مان 

نت 5000 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ وو   اهاه   هاک   هاک تعرس   تعرس یئزجود   یئزجود گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

یناتسمز یناتسمز تایلمع   تایلمع تهج   تهج یرتمیلیم   یرتمیلیم   00 -- 66 کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآرب  قباطم  تشر  - نیوزق هاردازآ  یناتسمز  تایلمع  تهج  یرتمیلیم  کمن 0-6  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000011 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بارس نیئاص  هار  دابآ  هدننک  هضرع  عجرم  بارس  نابرهم  ندعم  یتراجت  مان  ینت  رادقم  یدنب  هتسب  دقاف  کمن  خی  دض  الاک :  مان 

نت 4000 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دروآرب   دروآرب قباطم   قباطم تشر   تشر -- نیوزق نیوزق هاردازآ   هاردازآ یناتسمز   یناتسمز تایلمع   تایلمع تهج   تهج یرتمیلیم   یرتمیلیم   00 -- 66 کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  - لودج دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرم رتم  - شوپ فک 

.تسا هدش  باختنا  ضرف  شیپ  تروصب  دک  ناریا 
.ددرگ رسک  روتکاف  زا  هدنشورف  طسوت  لیزنت  خرن 

1101005525000002 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هوآ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسود یلیلخ  ناوخا  ینوتب  تاعطق  دیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم   40x40 cm داعبا ینامیس  شوپ  فک  کازوم  الاک :  مان 
ددع  1350 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
یسیع روپ  رگسع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  30x50 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع  750 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

هواس یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

؛ دش دهاوخ  تخادرپ  هنازخ  دانسا  تروصب  لیذ  حرش  هب  روتکاف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 1403/06/26 ازخا 002  دک  هب  هنارخ  دانسا  اب  لایر   720,000,000
دیسررس 1403/09/12 ازخا 004  دک  هب  هنازخ  دانسا  اب  لایر   1,080,000,000

3915164753 یتسپ :  دک  هوآ ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  - تیالو راولب  - هوآ رهش  - هواس ناتسرهش  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42434805-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42434260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  1515 تماخض   تماخض   3030 x50  cmx50 cm  داعبا داعبا ینتب   ینتب لودج   لودج - -   4040 x40  cmx40 cm  داعبا داعبا ینامیس   ینامیس شوپ   شوپ فکفک   کازوم   کازوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس تعرس  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000088 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقبلاطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  هقطنم 9  یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  نز  کمشچ  یاه  غارچو  لیردراگ  , یکیفارت تازیهجتو  اهولبات  یرادهگنو  بصنو  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095345000002 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   9 هقطنم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   T04 لدم  75x50 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب مدع  - یتسویپ تاصخشم  قبط  نز  کمشچ  یاه  غارچو  لیردراگ  , یکیفارت تازیهجتو  اهولبات  یرادهگنو  بصنو  دیرخ  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشاب نارهتو  زربلا  هدودحمرد  احیجرت  هدننک  تکرش  - دشابیم مالعتسا  فذح  هلزنم  هب  هدش  هتساوخ  کرادم 

3133815985 یتسپ :  دک  زومآ ،  شناد  یادهش  راولب  ریت -   7 جرک - زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700551-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32717232-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

نزنز کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچو   غارچو لیردراگ   لیردراگ ,, یکیفارت یکیفارت تازیهجتو   تازیهجتو اهولبات   اهولبات یرادهگنو   یرادهگنو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  ینایم  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  هاگتسد  کی  یرانک و  نیباک  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  هاگرذگ  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

دشابیم هباشم  یلک و  دک  ناریا 
1101003917000013 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   JDN-WSG890-S لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یرانک  نیباک  ضیرع  یا  هشیش  تیگ  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن لصاح  سامت  بحم  یاقآ   02537187115 هرامش 09126799375 –  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هئارا  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح  تخادرپ 

3719153431 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تارادا  عمتجم  رسای  رامع  یرتم  مق 75  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37187123-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37187206-025 :: 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 حرش   حرش هبهب   ینایم   ینایم یایا   هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   یرانک   یرانک نیباک   نیباک یایا   هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگرذگ   هاگرذگ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم وو   یلک   یلک دکدک   ناریا   ناریا

7070
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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 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض هئارا  ( درگتشهدیدجرهش هبعش  یدورو  - دازآ هاگشناد  - دابآرظن - درگتشه - دراهتشا ) هبعش یقرب 5 هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا RFP مرف لیمکت  نیمضت و  کچ  / دیدزاب / همان

1101001458000019 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   4000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   TUBULAR روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کچ همان و  تنامض  هئارا  ( درگتشهدیدجرهش - دازآ هاگشناد  - دابآرظن - درگتشه - دراهتشا ) هبعش یقرب 5 هرکرک  بصن  / هباشمدک ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نفلت 026-34257649  یلامتحا  تالاوس  حرط   / RFP مرف لیمکت  یمازلا / دیدزاب  )و  لایر 300,000,000) نیمضت

 : 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 ::نفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5428007 طخ  ددرت  دنب  هار  هحفص 47)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبعش هبعش 55 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش دالوف  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 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یرادرهش  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093426000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  مالعتسا  قبط  یرادرهش  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یرازگراب  هناماس  سرد  اضما و  دات و  ار  هدش  یرازگراب  دانسا  هیارا و  تمیق  مالعتسا  حرش  قبط  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: 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

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000060 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: 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

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یرادرهش   یرادرهش ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272

...و ...و هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000059 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت هدننک  طبض  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003929000048 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   E2082 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   EIPC-D234 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم دیسر 1400/08/17  رس  اب  هنازخ  دانسا  لحم  زا  یتخادرپ  غلبم  .دشابیم  تسویپ  مرفربارب  دیاب  یتساوخرد  یالاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماسرد  اضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ   - دش دهاوخ  هفاضا  یداهنشیپ  تمیق  هب  دیرخ  تردق  ظفح  % 15

9717733313 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یتالحم  دیهش  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32421560-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32421563-056 :: 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

ریواصت ریواصت هدننک   هدننک طبض   طبض وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  ( Bullet IP Camera  ) یاهناوتسا تباث  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم  یتناراگ  اب 

یناضمر  یاقآ  بانج   46625325
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1101090049001250 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   H.264,5MEGA-PIXEL 30 M IR IP BULLET CAMERA,1/2,5 OR1/2,7 5MEGAPIXEL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
شرتسگ امرس  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   APLUS TEK INTERNATIONAL Co.LTD

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  ( Bullet IP Camera  ) یاهناوتسا تباث  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب 

یناضمر  یاقآ  بانج   46625325 سامت :  هرامش 
دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هبافرص  دک  ناریا  باختنا  تسا و  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Bullet IP CameraBullet IP Camera  ) ) یاهناوتسا یاهناوتسا تباث   تباث نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 76 ھحفص 62 
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سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط سراف  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  یریوصت  شیاپ  هناماس  دیدج  بصن  تاریمعتو  یرادهگن  سیورس ،  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا 

1101001267000019 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135746133 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  نامتخاس  یرونا  نابایخ  یوربور  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225413-071  ، 32222005-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222303-071 :: 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

هژیو تامدخ  ییامیپاوه  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن یرازگرابو  مادقا  یداهنشیپ  تمیق  لاسرا  هب  تبسن  هرامش 2و3 یاه  تسویپ  نینچمهو  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001277000006 زاین :  هرامش 

هژیو تامدخ  ییامیپاوه  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSP256-AL33X لدم  33X لسکیپاگم ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416753314 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هاگدورف  تفن  تکرش  رابنا  یور  هبور  نارهت  میدق  هداج  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552077-028  ، 33553618-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33552078-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط سراف   سراف ناتسا   ناتسا یلم   یلم کناب   کناب بعش   بعش تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس دیدج   دیدج بصن   بصن تاریمعتو   تاریمعتو یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دانسا   دانسا

7777

دامن دامن یرازگرابو   یرازگرابو مادقا   مادقا یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق لاسرا   لاسرا هبهب   تبسن   تبسن وو33 22 هرامش   هرامش یاه   یاه تسویپ   تسویپ نینچمهو   نینچمهو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  ( Dome IP Camera  ) یدبنگ تباث  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربنعم  یتناراگ  اب 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
1101090049001251 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
APLUS TEK یتراجت مان   H.264,5MEGA-PIXEL 15 M IR IP DOME CAMERA,1/2,5 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

شرتسگ امرس  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   INTERNATIONAL Co.LTD
هاگتسد 74 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  ( Dome IP Camera  ) یدبنگ تباث  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربنعم  یتناراگ  اب 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
یناضمر  یاقآ   46625325 سامت :  هرامش 

دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  ًافرص  دک  ناریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا ربنعم   ربنعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   ( ( Dome IP CameraDome IP Camera  ) ) یدبنگ یدبنگ تباث   تباث نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979

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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فیطلدیس مچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لمح  هنیزه.دشابیم  یتسویپ  تسیل  قبط  تامدخ  اهالاک و  هیلک  تسیل  یقبام  هدوب و  یتساوخرد  سانجا  هباشم  ملق  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع 

1101096727000002 زاین :  هرامش 
فیطلدیس مچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD60230 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

گرب بسک و  زاوج  لیاف  هک  یطرش  هب  بسک و  زاوج  یراد  یکیرتکلا  یاه  هزاغم  اهاگشورف و  ای  یقوقح و  یاه  تکرش  تاعالطا  یراذگراب  _1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تکرش  هب  زاجم  دننک  یراذگراب  اضما و  رهم  اهب  مالعتسا 
.دریگیم تروص  سانجا  هیلک ی  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  _2

6357117153 یتسپ :  دک  فیطلدیس ،  مچ  اتسور  یحارج ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  رهشهامردنب ،  ناتسرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52336111-061  ، 52351118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52351118-061 :: 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

DAHUADAHUA  یتراجت یتراجت مان   مان   SD60230SD60230 لدم   لدم ماد   ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

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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فیطلدیس مچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  تامدخ  اهالاک و  هیلک  تسیل  یقبام  هدوب و  یتساوخرد  سانجا  هباشم  ملق  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096727000001 زاین :  هرامش 

فیطلدیس مچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD60230 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

ینمیا تیحالص  کرادم و  هیلک  یراذگراب  _1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ناتسزوخ  ناتسا  قرب  هرادا  ریناوت  تکرش  دات  دروم  دیاب  هدننک  تکرش   - 2

 . دیامن مادقا  مالعتسا  در  رد  دناوتیم  یرایهد  تاکاپ ،  ندادن  تروص  رد  دشابیم و  یمازلا  خروم 1401/03/30 یرادا  میات  نایاپ  ات  تاکاپ  لیوحت   3

6357117153 یتسپ :  دک  فیطلدیس ،  مچ  اتسور  یحارج ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  رهشهامردنب ،  ناتسرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52336111-061  ، 52351118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52351118-061 :: 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 2 تیریدم  نامتخاس  یاه  نیبرود  تهج  رادلیوف  دنارگل  هکبش  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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 ایشرپ   ایشرپ رتسگارف   رتسگارف هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   DAHUADAHUA  یتراجت یتراجت مان   مان   SD60230SD60230 لدم   لدم ماد   ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه نیبرود   نیبرود تهج   تهج رادلیوف   رادلیوف دنارگل   دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8282
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  ساسا  رب  بالضاف (  هناخ  هیفصت  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ددرگ جرد  دک  ناریا  رد 

1201007008000146 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ( ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  ساسا  رب  بالضاف (  هناخ  هیفصت  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  ساسا  رب  بالضاف (  هناخ  هیفصت  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لکلک   غلبم   غلبم تسویپ )  )  تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   بالضاف (  (  بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( ددرگ ددرگ جرد   جرد دکدک   ناریا   ناریا

8383
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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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5429235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  تسویپ  مالعتسا  حرش  هب  ناسرلوپ  وردوخ  صوصخم  نیبرود.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ مالعا  دحاو  مقر  تروص  هب  لک  غلبم 

1101003327000014 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا یالاک  نیرفآ  راهب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AUTO MAX یتراجت مان  لدم 2012  وردوخ  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم - ددرگ همیمض  هناماس  رد  مالعتسا  باوج  تسویپ  رد  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لاسرا  تسویپ  حرشب  دادرارق  دقع  تهجزاین  دروم 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: 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

جنس5428966 تعرس  نیبرود  بصن  هحفص 47)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

ریواصت5428324 هدننک  طبض  هتسب و  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

یزکرم5428820 رتنس  اتید  یاه  درادناتسا  قیرح و  افطا  نالعا و  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 - - یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   ناسرلوپ   ناسرلوپ وردوخ   وردوخ صوصخم   صوصخم نیبرود.دشاب   نیبرود.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ مالعا   مالعا دحاو   دحاو مقر   مقر تروص   تروص هبهب   لکلک   غلبم   غلبم

8484
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزرواشک تامدخ  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  / لوسپک / یناشن شتآ  لوسپکژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001009000024 زاین :  هرامش 

یزرواشک تامدخ  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 264 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514643113 یتسپ :  دک  کالپ 7 ،  هچوک 4  شبن  ریصق  دمحا  نابایخ  یتشهب - دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88554366-021  ، 88518435-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88554085-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

قیرح5428029 ءافطا  / لوسپک / یناشن شتآ  هحفص 69)لوسپکژراش  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تراتسا -5428916 لپ  کی  هحفص 26)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتعنص5429079 یرادج  تاتسومرت  یا -  هلیم  یا  هویج  جنسامد  قیرح -  مالعا  رشالف  هحفص 26)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا // لوسپک لوسپک // یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپکژراش   لوسپکژراش ناونع : : ناونع 8585
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000410 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   SACOA یتراجت مان   AP-212 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 113 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  شراوگ  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  هباشم  دک  ناریا 

1101030686001073 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Chaperon لدم رتنک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway 21-156 لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   FRED لدم یزغم  روترویادولف  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  شراوگ  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  هباشم  دک  ناریا 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

میس5428546 یب  هکبش  تنیوپ  هحفص 69)سسکا  سسکا  ( سسکا

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

شراوگ5428805 شخب  زاین  دروم  هحفص 69)مالقا  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5428056 مالعتسا  قبط  یرادرهش  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 58)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

شراوگ شراوگ شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8787

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001091574000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428862 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب  هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  دیرخ  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدنب هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   990,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  راوچ /  ناتسرهش  مالیا /  ناتسا   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

یدنب5428862 هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  هحفص 72)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یدنب یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک زاگ   زاگ یاهروتکتد   یاهروتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصنو لمح  لماش  اه  هنیزه  هیلک  - یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  -SAN Storage) hp2062) تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم هدنشورف  اب  یزادنا  هارو 

1101003713000001 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح لماش  اه  هنیزه  هیلک  - یتسویپ لیاف  قبط  یتساوخرد  تاصخشم  ( مهمرایسب -) SAN Storage) hp2062) تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم هدنشورف  اب  یزادنا  هارو  بصنو 

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

5428055- یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  -SAN Storage) hp2062) تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد 
دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم هدنشورف  اب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  لماش  اه  هنیزه  هیلک 

هحفص 72) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5428007 طخ  ددرت  دنب  هار  هحفص 47)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هارو هارو بصنو   بصنو لمح   لمح لماش   لماش اهاه   هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک -- یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم -- SAN Storage)  hp2062SAN Storage)  hp2062 )) تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف اباب   یزادنا   یزادنا

8989
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5428420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  مرف 

1101005438000335 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیمورا برد  کیلچ  ارودلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارودلآ  یتراجت  مان   116x218 cm داعبا یدالوف  سنج  لدم 3100018  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تاصخشم  قبط  تقرس  دض  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  مرف 

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

دامن5428420 یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  مرف  تسویپ  تاصخشم  قبط  تقرس  دض  هحفص 74)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   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

5428000Backup هحفص 9)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تقد5428001 هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ 
دوش هظحالم 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناردنزام5428019 ناتسا  یاهرورس  اه و  هنایار  هکبش و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 9)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5428276 تسپ  یناریا  رازفا  مرن  هلاسکی  ینابیتشپو  سنسیال  هحفص 9)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دامن دامن یراذگراب   یراذگراب لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   ارار   تسویپ   تسویپ مرف   مرف تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5428330license offline WAF تسویپ تاصخشم  قباطم  -WAF لاوریاف نیالفآ  سنسیال  دیرخ 
FWB-400D

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5428363kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیدمت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
endpoint security for business-Advanced-PSR-1Year

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5428474 نودب  شیوداپ  هربراک  سوریو 100  یتنآ  هلاسکی  هحفص 9)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یداهنشیپ5428677 تمیق  لاسرا  هب  تبسن  هرامش 2و3 یاه  تسویپ  نینچمهو  تسویپ  تسیل  قبط 
دامن یرازگرابو  مادقا 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5428780 مرن  هتسب  لماک  جیکپ  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5428974[ مافاین تکرش  یناسر  عالطا  لاترپ  روظنمب  نیالنآ (  وگتفگ  هحفص 9)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس5428975 یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 9)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگیتروف5429008 لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5429194BPMS رتسب رب  یبناج  تالوصحم  شورف  هناماس  زا  هحفص 9)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5429232 حرش  هب  لسارات  تکرش  هربراک  هحفص 9)سنسیال 35  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5429236BPMS رتسب رب  یناسنا  عبانم  تیریدم  هناماس  زا  هحفص 9)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5429269com  . دنوسپ ir و اب   Hayatfound و Hayatbonyad یاه هنماد  رازفا  مرن  تبث  هحفص 9)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هبعش5428449 یقرب 5 هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیفارت5428459 مالقا  هحفص 47)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک5428124 تیگ  هاگتسد  کی  یرانک و  نیباک  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  هاگرذگ  هاگتسد  ود  دیرخ 
دشابیم هباشم  یلک و  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  ینایم  یا  هشیش  ددرت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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