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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 دادرم   دادرم   1818 هبنش   هبنش هسهس   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   148هکس ,920 , 000148 ,920 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 0 10 , 000141 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   22رالد 1 ,70022 1 سیئوس700, سیئوس کنارف   333,800333,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ,247رالد 100247, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   85,75085,750لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,70032 ,700

رایع رایع   1818 یالط   13,760یالط , 00013,760 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ384,990384,990دنوپ نپاژ نینی   دصکی   236,480236دصکی ,480

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8484))

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

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

زا 82 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 28  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

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

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 75

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح افطا   " 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 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 82 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

زا 82 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

سدقم عافد  یمالسا و  بالقنا  یلم  هزوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  جرد  خیرات  زا  یرادا و  نامز  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم پاچ  خیرات  زا  زور  تدم 10  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاترپ  هعسوت  یحارط و  موس  زاف  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  خروم 1401/05/12  ناوخارف  یهگآ  پاچ  عوضوم  هیحالصا  **** 
لاترپ هعسوت  یحارط و  موس  زاف  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یرازگرب  هیعالطا 

هصقانم هدنرب  هدهعرب  هصقانم  یهگآ  هنیزه  رهش -  کناب  دزن  باسح 1001461497  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  زیراو  ربتعم - همان  یفرعم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

یلام تیریدم  هزوم  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ورس ، نابایخ  یاهتنا  سردم ،  دیهش  هارگرزب  زا  دعب  یناقح ،  دیهش  هارگرزب  کنو ، نادیم  نارهت ،  یناشن   :: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-wazar.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ارجا  لحم 

تفن تعنص  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  هیدات  نتشاد  روشک -  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  اب  طبترم  شیارگ  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و 

قاتا 102 لوا  یبرغ ط  ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم  هیمورا خ  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

33477170-044 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33444475-044 :: سکف :: WAZARGAS@سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لاترپ لاترپ هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط موس   موس زاف   زاف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

تکرش تکرش نیکرتشم   نیکرتشم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 82 ھحفص 5 
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ناهفصا ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004342000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565517 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم رد  شزادرپ  هیزجت و  شناوخ و  زا  معا  یتسپ  تالوسرم  گنیتروس  متسیس  یزادنا  هار  تهج  دراد  رظن  رد  ناهفصا  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  یج  یتعنص  کرهش  رد  عقاو  ناهفصا  تسپ  لک  هرادا  تالدابم  هیزجت 

ناهفصا  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا تسپ  لک  هرادا  تالدابم  هیزجت  زکرم  رد  شزادرپ  هیزجت و  شناوخ و  زا  معا  یتسپ  تالوسرم  گنیتروس  متسیس  یزادنا  هار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یج یتعنص  کرهش  رد  عقاو 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/06/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تالماعم نویسیمک  لوا  هقبط  طاشن  نابایخ  ناهفصا   ، 8146934531 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: 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

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005147000324 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566653 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  برش  بآ  تاسیسات  حطس  رد  هیذغت  وس  ود  یاه  هژورپ  یارجا  تهج  هفرط  هس  رنویسکس  هاگتسد  نویساموتا و 5  دیلک  هاگتسد  دیرخ 22  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بآ تاسیسات  حطس  رد  هیذغت  وس  ود  یاه  هژورپ  یارجا  تهج  هفرط  هس  رنویسکس  هاگتسد  نویساموتا و 5  دیلک  هاگتسد  دیرخ 22  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا  برش 

80,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسلگ ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  ، یرادا تیاس  ، جیسب نادیم  ، ناگرگ ، ناتسلگ ناتسا   ، 4918937333 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: 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

شزادرپ شزادرپ وو   هیزجت   هیزجت وو   شناوخ   شناوخ زازا   معا   معا یتسپ   یتسپ تالوسرم   تالوسرم گنیتروس   گنیتروس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 33

تاسیسات تاسیسات حطس   حطس ردرد   هیذغت   هیذغت وسوس   ودود   یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج هفرط   هفرط هسهس   رنویسکس   رنویسکس هاگتسد   هاگتسد   55 وو   نویساموتا   نویساموتا دیلک   دیلک هاگتسد   هاگتسد   2222 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا برش   برش بآبآ  

44
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یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  دانسا : تفایرد   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود 

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم زورعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  تاداهنشیپ : لیوحت   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش 

5566795 :: هرازه هرازه اهداهنشیپدکدک   میلست  زا  سپ  هسلج  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین « HMI متسیس رازفا  تخس  ددع  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ،  » تهج سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  زا  تباین  هب  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن مادقا  ریز  طیارش  قباطم  ناوخارف  رد  تکرش  تهج  دیآ  یم  لمع  هب  توعد  نایضاقتم  زا  اذل  .دهد  ماجنا  راکنامیپ  ییاسانش  سراف  جیلخ  یزاگ 

نایضاقتم  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  لیوحت  دشاب ، هتشاد  ار  یضاقتم  زاجم  یاضما  رهم و  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا  اب  یضاقتم  هدنیامن  هب  طقف  کرادم  دانسا و 

یژرنا نیمات  قفا  تکرش  مان  هب  دک 143  دابآ  تداعس  هبعش  هافر  کناب  دزن  هرامش 213217442  باسح  هب  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر  نویلیم  هصقانم 2  دانسا  شورف 
.ددرگ  هئارا  دانسا  دیرخ  نامز  رد  روکذم  هجو  زیراو  دیسر  زیراو و  سراپ 

تسا هدش  حیرشت  دانسا  رد  طیارش  ریاس 
.تسا هدیدرگ  جرد   www.otpgc.co سردآ هب  سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تیاس  رد  ناوخارف  یهگآ 

نیمات قفا  تکرش  موس ، هقبط  یسروب ، یاه  تکرش  رتافد  راداهب ، قاروا  سروب  رالات  یرادرهش ) ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ ، تداعس  نارهت ، : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ
سراپ یژرنا 

، سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تسارح  دحاو  کالپ 18 ، ینابعش ،)  ) مهن هچوک  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ، : تاداهنشیپ لیوحت 
22146394 (- 021  ) 22147367: سکفلت

سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تالماعم  نویسیمک  : تکاپ شیاشگ 

:: نفلت :: www.otpgc.co www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HMIHMI متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس ددع   ددع   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 55
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نیتضورلا قئادح  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش زا  یلا  زا 1401/5/22  دانسا  هیهت   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  لماش  یلعم ) یالبرک  رهش  قارع ، روشک  رد  عقاو   ) البرک ناسکر  لته  هژورپ  فیعض  نایرج  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاه نیبرود  رورس ، قاتا  هکبش و  ویتکا  ویسپ و  تازیهجت  قیرح  مالعا  متسیس  (، Room Automation  ) اه قاتا  نویساموتا  (، BMS  ) عوبطم هیوهت  دنمشوه 

(VOIP  ) تنرتنیا لکتورپ  یور  نفلت  متسیس  و  ( IPTV  ) تنرتنیا لکتورپ  یور  نویزیولت  متسیس  هتسبرادم ،

ربتعم همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدحاو کالپ 3  مهدراهچ -  هچوک  دابآ - فسوی  نارهت -  رد  عقاو  تکرش  رتفد   :: سردآ سردآ

86124263 :: 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

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لحاس حبص   :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  یاهدحاو 1700,1800 و 1900  نیلوئسم  گنیروتینوم و  نامتخاس  ثادحا  -MO-140134 هرامش یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  هرامش 2  یرادا  نامتخاس  ثادحا  -MO-140136 هرامش

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 19744-79153 دک  فگمه  هقبط  ایرا  نامتخاس  کالپ  ینیمخ ، یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 07691091081-147-148 - 07138318881 :: نفلت :: Www.setadiran.ir WWW.LORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07138318882 :: سکف :: Lavantenders@lorc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیعض فیعض نایرج   نایرج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا هیهت ، ، هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا -- نیلوئسم نیلوئسم وو   گنیروتینوم   گنیروتینوم نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 82 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gya7kl73ytjcv?user=37505&ntc=5566941
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5566941?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pg8zf4pefryb5?user=37505&ntc=5567028
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5567028?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت 1 / 0086/01 :: م م / یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/5/15  تعاس 8  یگدامآ  مالعا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19

shana.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566854 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایئادف  یوک  رد  عقاو  یرادا  یاهنامتخاس  هعومجم  یزاس  نمیا  تهج  یناشن  شتآ  متسیس  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  رد  تامدخ  ارجا  لحم 

هام  نآ 6  ماجنا  تدم 
لایر یلام 33.666.682.120  دروآرب 

زا ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  تازیهجت و  تاسیسات و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  ای  بآ  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  یاراد  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا دیرخ  یکناب -  همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر  غلبم 1.683.334.106  نیمضت  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت و  لک  هرادا 

دشاب یم  یرورض  مزال و  لحارم  همه  رد  اه  تکرش  ناگدنیامن  هصقانم و  رد  تکرش  نایضاقتم  یارب  یلم  تراک  همان و  یفرعم  هئارا  لایر -  غلبم 4.046.000 

هار و یاه  حرط  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگ  دنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها  تاصقانم  نویسیمک  رتفد  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
نامتخاس 

نامتخاس هار و  یاه  حرط  قباس  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگ  دنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  یکیزیف  تروص  هب 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فیعض5566941 نایرج  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت ، هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادا یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هعومجم   هعومجم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ 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 82 ھحفص 9 
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ناریا تاعالطا  یروانف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566087 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا لدابت  یلم  زکرم  تخاسریز  هعسوت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت  88113290: نفلت قاتا 211 و  مود  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 1 2 یدورو  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  سردآ   :: سردآ سردآ
88112474: ینف ناراکمه 

:88969737 و 85193768 مان تبث  رتفد   021-41934  : :: نفلت :: Www.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

الئوزنو ناریا و  کرتشم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  رسنالاب  دول  هاگتسد  کی  نیمات  هب  تبسن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.IVBB.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

تاعالطا تاعالطا لدابت   لدابت یلم   یلم زکرم   زکرم تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

رسنالاب رسنالاب دول   دول هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 82 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010511 - 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  تست  یدنب و  هتسب  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه کناب -  تسپ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  جو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد 

:: سردآ سردآ

تالاوس 81717828 نیمات  هریجنز  دحاو   81717707 - 09123276277 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: mohsen.manafi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الئوزنو ناریا و  کرتشم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.ivbb.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

لاترپ5565830 هعسوت  یحارط و  موس  زاف  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5566043 نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

فیعض5566941 نایرج  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت ، هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت تست   تست وو   یدنب   یدنب هتسب   هتسب تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

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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درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005750000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565708 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  یدورو  لیردراگ  لیمکت  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  درگتشه  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش یدورو  لیردراگ  لیمکت  یزاس و  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/09/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درگتشه دیدجرهش  یرادرهش  کی  زاف   ، 3361817488 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا  زا  رباعم  ییادز  خی  فراصم  یارب  یکاروخریغ  کمن  لمح  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 3  لایر  دروارب 25/680/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/285/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لیبدرا یرادرهش  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یدورو   یدورو لیردراگ   لیردراگ لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

یکاروخریغ یکاروخریغ کمن   کمن لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/15  دانسا  عیزوت   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566270 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   سار   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب ناتسا  یاههار  هزوح  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت و  اب  زاتمم  درس  گنر  هیهت  - 

یتشد ناتسرهش  یسابع  رئاز  دابآ  دمحم  ییانشور  یارجا  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یکناب و ...  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  نیمضت  ورین -  هتشر  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک  هرادا  یناریتشک  هارراهچ  یراولد  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب  فلا  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
هرادا تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

07733331281 - 3 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566276 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9  سار   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام ارجا 6  تدم  ناتسا - یظافحتسا  هزوح  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت و  زاتمم  درس  گنر  هیهت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
وری هتشر ن  هبتر 5  هام -  ارجا 5  تدم  یتشد - ناتسرهش  یسابع  رئاز  دابآ  دمحم  ییانشور  یارجا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناریتشک هارراهچ  یراولد  یلعسیئر  رهشوب خ   :: سردآ سردآ

3-07733331281 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.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

ییانشور ییانشور یارجا   یارجا رنیت   - - رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت اباب   زاتمم   زاتمم درس   درس گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

ییانشور ییانشور یارجا   یارجا -- ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج رنیت   رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت زاتمم   زاتمم درس   درس گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : - - ناونع 1616

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناتسرال دالیم   :: عبنم :: 1401/05/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566419 :: هرازه هرازه :: 1401/05/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یکیفارت  یاهحرط  یحطس و  یاهبآ  تیاده  تهج  ژویفر  لودج و  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 15.000.000.000 

 - رهش کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه 

اهدادرارق روما  دحاو  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ

52349490 :: 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

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003489000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566432 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  دیدجت  املگ - هاگراک  هب  هلول  لمح  ینتب و  هلول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مود  دیدجت  املگ - هاگراک  هب  هلول  لمح  ینتب و  هلول  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
5,438,810,000 یلام :  دروآرب 

لایر   271,940,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا یراس خ   ، 4818611364 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت یاهحرط   یاهحرط وو   یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده تهج   تهج ژویفر   ژویفر وو   لودج   لودج یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

هاگراک هاگراک هبهب   هلول   هلول لمح   لمح وو   ینتب   ینتب هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

یمومع هصقانم  مود  تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش زا  رهظ ، یلا 13:30  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/05/18

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم زا  رهظ ، یلا 13:30  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل  1401/05/18

5566434 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوبق لباق  هبتر  رهش  حطس  تلافسآ  یراذگاو  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
سیلپ یاهزوجم  هبتر  ناوخ -) کالپ   ) رادار یریوصت و  شیاپ  نیبرود  - 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Oldpmn.mporg.ir sajar.mporg.ir www.hachiroud.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

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

61-31-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  16:00 تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم  16:00 تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  نزوس  یتشگناو  شزخ  دض  تاعطق  لیر  دراگ  هیاپ  هرسرس  تاحفص  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  32.000.000.000 دروآرب :

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

(( ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  ) ) رادار رادار وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود رهش -  -  رهش حطس   حطس تلافسآ   تلافسآ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

اهاه نزوس   نزوس یتشگناو   یتشگناو شزخ   شزخ دضدض   تاعطق   تاعطق لیر   لیر دراگ   دراگ هیاپ   هیاپ هرسرس   هرسرس تاحفص   تاحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001095751000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566901 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  طیارش  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  کی  هقطنم  نامتخاس  نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

میقم رظان  نارمع  ینف و  تیریدم  یلاع و  رظان  کیفارت  ییانبریز و  روما  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

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

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

.ددرگ  یمن  دیئات  تکرش  کرادم  یراک  هموزر  یراذگراب  مدع  تروص 
19:00 تعاس : 1401/09/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش هنارک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566938 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8/30   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاره  رواکت  اناو و  لنوت  دنمشوه  تاسیسات  هیوهت و   ، ییانشور متسیس  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 12.715.988.048  غلبم  - 

هام راک 12  یارجا  تدم  - 

لایر  نیمضت 635.799.402  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  یربارت و  هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

:: سردآ سردآ

01133326002 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

نامتخاس نامتخاس نفلت   نفلت نیبرود ،  ،  نیبرود هکبش ،  ،  هکبش یشک   یشک لباک   لباک زیهجت ،  ،  زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2 12 1

لنوت لنوت دنمشوه   دنمشوه تاسیسات   تاسیسات وو   هیوهت   هیوهت  ، ، ییانشور ییانشور متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

شزادرپ5565517 هیزجت و  شناوخ و  زا  معا  یتسپ  تالوسرم  گنیتروس  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 5)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5566434( ناوخ کالپ   ) رادار یریوصت و  شیاپ  نیبرود  رهش -  حطس  تلافسآ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5566434( ناوخ کالپ   ) رادار یریوصت و  شیاپ  نیبرود  رهش -  حطس  تلافسآ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نامتخاس5566901 نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هحفص 11)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

فیعض5566941 نایرج  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت ، هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2828 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 82 ھحفص 17 
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروهمج کرمگ  هکبش  اب  طبترم  بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  شتآ  هراوید  هاگتسدکی  هکبش و  شتآ  هراوید  هاگتسدکی  ینابیتشپ  یدنب و  رکیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا 

دشاب  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تمدخروتسد  تسا  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101003004000122 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم  1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  تسویپ  داهنشیپ  تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت یدربراک   یدربراک یاه   یاه همانرب   همانرب شتآ   شتآ هراوید   هراوید هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   هکبش   هکبش شتآ   شتآ هراوید   هراوید هاگتسد   هاگتسد کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 82 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nzkn3juzbnrad?user=37505&ntc=5565815
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ناریا درادناتسا  یلم  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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  تاعالطا  یروآ  نف  نالک  حرط  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000049 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09125650487 هرامش.دوش  تقد  تسویپ  تسیل  تامدخو  اهزوجم  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تامدخ و  حرش  اب  قباطم  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاسدیدجرورس  لیمیا  سیورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی ینابیتشپ  ناگیار و  یناسر  زور  هب  هارمهب 

1101003012000086 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  روشک  لخاد  رد  لیمیا  لاسرا  عماج  هناماس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  نامزاس 4 - لحم  رد  بصن  لیوحت و  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   ناریا   ناریا درادناتسا   درادناتسا یلم   یلم نامزاس   نامزاس تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   نالک   نالک حرط   حرط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2424

یایا هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار نامزاسدیدجرورس   نامزاسدیدجرورس لیمیا   لیمیا سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 82 ھحفص 19 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wsm - c44 - sl1 ینابیتشپ هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000191 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یلام رومام   22166413-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wsm -  c44 -  s l1wsm -  c44 -  s l1 ینابیتشپ   ینابیتشپ هناماس   هناماس 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 :
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریفس یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000192 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یلام رومام   22166413-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا درادناتسا  یلم  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 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000048 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09125650487 اب  یگمهامه.دوش  تقد  تسویپ  تسیل  یاهزوجم  تامدخ و  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریفس ریفس یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزرواشک 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 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ساسا  رب  دانسا  یکینورتکلا  ویشرا  هژورپ  دانسا  تخانش  یرامعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000090 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ 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 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fortigate - e600 لاو ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050139000064 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   E 200 لدم تیگیتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

داپژد
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . زاین دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطمدشاب  یم  حطس 2  یسرزاب  دوش .  یرازگ  راب  اضما  رهم و  زا  سپ  دوش و  هجوت  تسویپ  تاصخشم  اهمرف و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  درادن  تسویپ  هک  یتاداهنشیپ  هب  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

3317869371 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  یوربور  ینیمخ ف  ماما  راولب  ناواو ،  کرهش  هواس  هداج  رتمولیک 22  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56172595-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56172565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دانسا دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرا   ویشرا هژورپ   هژورپ دانسا   دانسا تخانش   تخانش یرامعم   یرامعم ناونع : : ناونع 2929

fortigate -  e600fortigate -  e600 لاو   لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا درادناتسا  یلم  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 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000048 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09125650487 اب  یگمهامه.دوش  تقد  تسویپ  تسیل  یاهزوجم  تامدخ و  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  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 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  لاوریاف  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003056000034 زاین :  هرامش 

ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-340 لدم یا  هنایار  یاه  هکبش  تظافح  تازیهجت  لاوریاف  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  نفلت 39902011  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943661 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  ترازو  هرامش 4 - نامتخاس  - رواد خ  ینیمخ - ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39902152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3131

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دص  شش   kaspersky endpoint security for business-select-1 year سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000158 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تفایرد یارب.ددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یکی  دیاب  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  - 

دامرف لصاح  سامت  یناما  سدنهم   64112437 نفلت اب  دوخ  تالاوس  خساپ 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  بسک  زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

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

64112141-021  ، 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

ربراک ربراک دصدص   شششش     kaspersky endpoint security for bus iness-select- 1  yearkaspersky endpoint security for bus iness-select- 1  year  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک تاتابن  ظفح  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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  ( ppocrm تاتابن (  ظفح  نامزاس  ناربراک  یاهتساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003075000014 زاین :  هرامش 

روشک تاتابن  ظفح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ تسیل  قبط  ( ppocrm تاتابن (  ظفح  نامزاس  ناربراک  یاهتساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  هیهت  - 

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

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قبط  ( ppocrm تاتابن (  ظفح  نامزاس  ناربراک  یاهتساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985711169 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  یزرواشک  غاب  نمی - نابایخ  نارمچ -  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23091222-021  ، 230911-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401012-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 18 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناروتسر  نویساموتا  ناراکمه و  ددرت  لرتنک  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004010000052 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس همیمض  هدش  اضما  رهم و  هحفص  ره  ناپ  پچ  تمس  تمسق  رد  داد  رارق  سیون  شیپ  هعلاطم  اپ  دوش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

.دینک دراو  هناماس  رد  ار  هام  کی  هنیزه  دیاب  هک  دیئامرف  تقد 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاتابن تاتابن ظفح   ظفح نامزاس   نامزاس ناربراک   ناربراک یاهتساوخرد   یاهتساوخرد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط ناروتسر   ناروتسر نویساموتا   نویساموتا وو   ناراکمه   ناراکمه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  ( LMS  ) نیالنآ شزومآ  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000069 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/5/22 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  ولدوصقم و  یاقآ   09122308903 هارمه هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( LMSLMS  ) ) نیالنآ نیالنآ شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VPN Server تازیهجت دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000067 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VPN ServerVPN Server  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنواعم هکبشو  رازفا  تخس   . رازفا مرن  تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روماءاهب  مالعتسا  طیارش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروانفو تاقیقحت 

1101090044000038 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هتسب 7 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش یاه  هگرب  تکرش و  کرادم  هیلک.دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  یتمدخ  هتسب  تباب 7  ار  لاسکی  تمیق  تسیاب  یم  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  تکرش  رهم  هب  روهمم   ( لیمکت تمیق  هئرا  تسیل   ) اهب مالعتسا 

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم تنواعم هکبشو   هکبشو رازفا   رازفا تخس   تخس  . . رازفا رازفا مرن   مرن تشادهگنو   تشادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روماءاهب   روماءاهب مالعتسا   مالعتسا طیارش.دشاب   طیارش.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یروانفو یروانفو تاقیقحت   تاقیقحت

3838
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 19 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمزریز یاه  بآ  یشخب  لداعت  حرط  یناسر  عالطا  یزاس و  گنهرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000132 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمومع طباور  ناکم  تعاس 9  خروم 1401/05/25  تیزیو  تیاس  تیاغل 1401/05/24- خیرات 1401/05/18  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 11  ات  مالعتسا 1401/05/30  دانسا  کیزیف  لیوحت  تعاس 19 - ات  خروم 1401/05/29  تادنتسم  یراذگراب 

تعاس 12 خروم 1401/05/30  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  ) اهرگپاچ تیریدم  رازفا  مرن  هنالاس  ود  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000024 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرادهگن ینابیتشپ و  1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم رازفا  مرن  نیا  یمسر  ناگدنیامن  / تکرش طسوت  هدش  ءاضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هئارا  تامدخ و  حرش  رد  تاجردنم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تکرش  هطوبرم  یاهب  مالعتسا  رد  طیارش  شریذپ  اب  دنناوت 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662509-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمزریز ینیمزریز یاه   یاه بآبآ   یشخب   یشخب لداعت   لداعت حرط   حرط یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   یزاس   یزاس گنهرف   گنهرف ناونع : : ناونع 3939

اهرگپاچ اهرگپاچ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هنالاس   هنالاس ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 82 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dtbc6e8qm9mw2?user=37505&ntc=5566604
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5566604?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/skh9wdckdlz3e?user=37505&ntc=5566685
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5566685?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  وکسیس /  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000049 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  وکسیس /  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

59241219-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

symantec messaging gateway -initial subscription license(1 year) + support 5000 user تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000091 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 2 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

symantec messaging gateway - initial subscription license( 1  year)  + support 5000  usersymantec messaging gateway - initial subscription license( 1  year)  + support 5000  user ناونع : : ناونع 4242
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتپوکداوک زا  هدافتسا  اب  نارهم  یزرم  هنایاپ  اهروحم و  تیعضو  طخرب  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000112 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ وو   اهروحم   اهروحم تیعضو   تیعضو طخرب   طخرب شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 4343
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامآ زکرم  هکبش  تینما  دوبهب  یهد و  سیورس  اقترا  یدنبرکیپزاب و  روظنم  هب  هکبش  تینما  هکبش و  ینف  ینابیتشپ  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا 

 . دشاب یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 
1101003013000085 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رفن 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا رامآ  زکرم  هکبش  تینما  دوبهب  یهد و  سیورس  اقترا  یدنبرکیپزاب و  روظنم  هب  هکبش  تینما  هکبش و  ینف  ینابیتشپ  هرواشم و  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401

 . دشاب یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 
 . تسا یمازلا  ناریا  رامآ  زکرم  تسارح  هرادا  هیدیئات 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامآ رامآ زکرم   زکرم هکبش   هکبش تینما   تینما دوبهب   دوبهب وو   یهد   یهد سیورس   سیورس اقترا   اقترا وو   یدنبرکیپزاب   یدنبرکیپزاب روظنم   روظنم هبهب   هکبش   هکبش تینما   تینما وو   هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ ناریا   ناریا

4444
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددع  3000( قلط رواک  ) شکور  - ددع 3000( دنب  ) زیوآ ندرگ   - ددع تراک 3000  ID تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000156 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کیتسالپ و  زلف  بوچ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   AKG یتراجت مان   CS5 ID 10 لدم سنارفنک  متسیس  ییاسانش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

بوچ امیس 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زور  تخادرپو 60  درکرهش  هاگشناد  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( قلط قلط رواک   رواک )) شکور شکور -- دنب ) ) دنب  ) ) زیوآ زیوآ ندرگ   ندرگ -- تراک   تراک   IDID ناونع : : ناونع 4545
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نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن پاچو  همانسانش  پاچ  رد  یراکمه   . همانسانش نایضاقتم  کرادم  لرتنکو  نکسا   . تاعالطا دورو  یناسنا 1- یورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه همانسانش  یراذگ  تکاپو  تکاپ  یور  رب 

1101020029000044 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایرهش ناتسرهش  لاوحا  تبث  هراداو  رایرهش  ناتسرهش  یزکرم  تسپ  دادرارق  عوضوم  ماجنا  لحم   . امرف راک  لوئسم  هب  هنازور  درکلمع  شرازگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09191101035 سامت  هدازآ  یاقآ  اب  افطل   . تسویپ لیاف  قبط  دشاب  یم  دروکر  ره  ءازآ  هب  یداهنشیپ  غلبم   . دشاب یم 

1318915513 یتسپ :  دک  هقبط 4 ،  تسپ  هزیناکم  نامتخاس  رگشل  هارراهچ  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66973399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66450947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج رابدور  یرادرهش   :: 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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 16 دادعت هبرزیاو  لدم  بایدر  هاگتسد  ددع و  دادعت 1 هب  ir-180 لدم بایدر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093018000018 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  رابدور  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
باتارفا کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  باتارفا  کینورتکلا  عیانص   FLEET بایدر الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 16 دادعت هبرزیاو  لدم  بایدر  هاگتسد  ددع و  دادعت 1 هب  ir-180 لدم بایدر  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7883137561 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لپ  زا  دعب  ماما  راولب  _ بونج رابدور  _ نامرک بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43366115-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43366111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن پاچو   پاچو همانسانش   همانسانش پاچ   پاچ ردرد   یراکمه   یراکمه  . . همانسانش همانسانش نایضاقتم   نایضاقتم کرادم   کرادم لرتنکو   لرتنکو نکسا   نکسا  . . تاعالطا تاعالطا دورو   دورو -- 11 یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
اهاه همانسانش   همانسانش یراذگ   یراذگ تکاپو   تکاپو تکاپ   تکاپ یور   یور ربرب  

4646

بایدر بایدر هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب زاین  تروص  رد  ، لک هرادا  لحمرد  یدنب  رکیپ  بصن و  هارمه  هب  گنیتناکا  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هیهت  دشاب  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت  لک  هرادا  کیتامروفنا  دحاو 

1101003646000096 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف  بو  یپ  هژورپ  تیریدم  کینورتکلا و  تیعضو  تروص  عماج  هناماس  رورس  یرازفا  تخس  لفق  اب  بو  تحت  ینارمع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رتویپماک نیئآ  یسدنهم  تامدخ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  رتویپماک  نیئآ  یسدنهم  تامدخ  عمتجم  هدنزاس  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

انمض ، ) دشاب یم  مزال  یتینما  همانیهاوگ  ریواصت  یراذگراب  دشاب ، هتشاد  ار  حالصیذ  یتینما  عجارم  زا  مزال  یاه  زوجم  دیاب  رظن  دروم  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم  ریذپ  ناکما  یلام  عبانم  نیمات  بصن و  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

7917914639 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  یلامش -  رویرهش  خ 17  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237080-076  ، 32227078-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242254-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتناکا گنیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BSC نزاوتم یزایتما  تراک  رب EPM و  ینتبم  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  راکروتسد  تسا  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101003004000121 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  تسویپ  داهنشیپ  حرش  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک یسایس و  صاخشا  یمیرحت ،  صاخشا  مالعتسا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000017 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BSCBSC  نزاوتم نزاوتم یزایتما   یزایتما تراک   تراک وو     EPMEPM  ربرب ینتبم   ینتبم هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

APIAPI سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000111 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ینیهام  هاگتسیا 66  داداکسا  سیفرتنیا  تست  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000303 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  ینیهام  هاگتسیا 66  داداکسا  سیفرتنیا  تست  یزادنا و  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف / ههام هس  تخادرپ  روتارنز / لرتنک  درب  ریمعت   / مویکو سنارت و  ریمعت  رترونیا و  درب  ریمعت   / یزولویدار هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ECONET /EVA -HF525 هاگتسد  / دراد یتسویپ 

1101091201000023 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/30 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   / ددرگ یراذگراب  ادجم  هدش  روهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ینیهام   ینیهام   6666 هاگتسیا   هاگتسیا داداکسا   داداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5252

لیاف لیاف // ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ روتارنز  // روتارنز لرتنک   لرتنک درب   درب ریمعت   ریمعت  / / مویکو مویکو وو   سنارت   سنارت ریمعت   ریمعت وو   رترونیا   رترونیا درب   درب ریمعت   ریمعت  / / یزولویدار یزولویدار هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
ECONET /EVA -HF525ECONET /EVA -HF525 هاگتسد   هاگتسد  / / دراد دراد یتسویپ   یتسویپ

5353
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیلوردیه پمپ  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم  تسویپ  هب 

1101092288001523 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش بط  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم   SPELLMAN هدنزاس عجرم  یفارگویدار  هاگتسد  دربراک   Mini consol لدم هعطق  لنپ  لرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیلوردیه پمپ  هعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعجارم  تسویپ  هب 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22965-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 19 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یژرنا  گنیروتنام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000259 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682036-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلوردیه کیلوردیه پمپ   پمپ هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 5454

یکینورتکلا یکینورتکلا یژرنا   یژرنا گنیروتنام   گنیروتنام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5555
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ارکسیا جنس  سناکرف  لدبم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004522 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شور هنیهب  مایپ  ارف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FTRF لدم سناکرف  رسویدسنارت  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ارکسیا جنس  سناکرف  لدبم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .. یتسویپ رادقمو  تاصخشم  قبط   ) VIBRATION MEASURING SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002247 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ICP DAS هدنزاس عجرم   ICP CON یتراجت مان   i-7561 لدم  RS 232/422/485 درادناتسا اب   PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

تعنص ناماروا  ماهم 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .. یتسویپ رادقمو  تاصخشم  قبط   ) VIBRATION MEASURING SYSTEM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف رسویدسنارت   رسویدسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

VIBRATION MEASURING SYSTEMVIBRATION MEASURING SYSTEM ناونع : : ناونع 5757
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یئاجر دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-750-77 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure relay 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   - FLOW COMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101093498004508 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ ناریما  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   KROHNE یتراجت مان   CUSTODY TRANSFER لدم کیتاموتا  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
شیدنا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  دیلوت  یاهدرادناتسا  تلاصا و  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  یتناراو  یتناراگ و  هئارا 

.دشاب یم  مهن  هاگشیالاپ  لحم  رد  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  ( مهن هاگشیالاپ  یالاکرابنا  ) دصقم رابنا  ات  لمح  هنیزه 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re layFUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re lay ناونع : : ناونع 5858

کیتاموتا کیتاموتا زاگ   زاگ ذوفن   ذوفن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد - - FLOW COMPUTERFLOW COMPUTER ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ زاگ  تست  یاههاگتسد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000691 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - تسویپ لیاف  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000118 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

لباترپ لباترپ زاگ   زاگ تست   تست یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6060

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ بنج  سردم  راولوب  رد  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  تشدلارصق و  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  یزکرم 

1101090279000117 زاین :  هرامش 
یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قبط  یزکرم  تسپ  بنج  سردم  راولوب  رد  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  تشدلارصق و  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: 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

تسپ تسپ بنج   بنج سردم   سردم راولوب   راولوب ردرد   سناژروا   سناژروا یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا نامتخاس   نامتخاس وو   تشدلارصق   تشدلارصق سناژروا   سناژروا زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یزکرم   یزکرم

6262
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول هارمهب  تسویپ  هب  دادرارق  بلاق  رد  ناهفصا  نارکبریپ  رهش و  نیرز  یاهنامتخاس  قیرح  مالعا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09132114134

1101003543000109 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) ششوپ بایذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000449 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهنامتخاس اهنامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

ششوپ ششوپ بایذفنم   بایذفنم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  طبار -  شوب  زمرت -  گنلیش  لدنم -  شوب  خرچ -  همقل  ثرونک -  قاتا  ریز  رنف  کمک  ولق -  ود  زمرت  هبد  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 039 یدنبریز  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101093985003198 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یهلادبع  سدنهم  هرامش 09166119814  اب  رتشیب  تاعالطا  دیدزاب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4454038-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME SCANNER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498004531 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد قیلعت   قیلعت وو   یدنبریز   یدنبریز متسیس   متسیس یراج   یراج تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6565

شفنبارف شفنبارف هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ 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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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

YPGMC-79-1400-10790 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدلوم نلاس  تهج  یناشن  شتآ  موف  تناردیه و  متسیس  هب  زهجم  سکابریاف  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ،  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  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 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  همیمض  قباطم  تنیوپ  سسکا  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003056000035 زاین :  هرامش 

ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  نفلت 39902011  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943661 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  ترازو  هرامش 4 - نامتخاس  - رواد خ  ینیمخ - ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39902152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهدلوم اهدلوم نلاس   نلاس تهج   تهج یناشن   یناشن شتآ   شتآ موف   موف وو   تناردیه   تناردیه متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم سکابریاف   سکابریاف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط ،  ،  یحارط تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6767

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ همیمض   همیمض قباطم   قباطم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص رد  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  یاراد   . 2960s-24PD-L لدم تروپ  وکسیس 24  چوس  ددع   1 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هتفه  ود  هیوست.دات 

1101090614000729 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود هیوست.دات  تروص  رد  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  یاراد   . 2960s-24PD-L لدم تروپ  وکسیس 24  چوس  ددع   1 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هتفه 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص ردرد   دیرخ.یتکرش   دیرخ.یتکرش ریغ   ریغ یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  . . 29602960 s -24PD-Ls -24PD-L لدم   لدم تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس چوس   چوس ددع   ددع   11 .هباشم .هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یایا هتفه   هتفه ودود   هیوست.دات   هیوست.دات

6969
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000115 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   SPA-1XOC12-POS لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 88 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یتسویپ  کرادم  تمیق  هئارا  زا  لبق  تسیاب  یم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  یتسویپ ، کرادم  قبط  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدننک  نیمات  رهم  هب  روهمم  لیمکت و  ار  روکذم  کرادم  هعلاطم و 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام ناونع : : ناونع 7070
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لیبدرا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا  وین  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WS-C2960+24PC-L

1101004041000028 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

ماشرآ رتسگ  باهش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یرتسگداد  رابنا  ات  لاسرا  هنیزه  ددرگ  هئارا  روتکاف  زیر  ییاهن و  تمیق  دک  ناریا  نیا  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رابنا  هب  الاک  دورو  زا  سپ  یدقن و  هیوست 

5619677581 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم   - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33723402-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33723402-045 :: 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-C2960+24PC-LWS-C2960+24PC-L لانیجروا   لانیجروا وین   وین وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تسیل و  قبط  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یئویدار هکبش  میسیب و  یاه  هاگتسد  ریمعت  یرادهگن و   ، ینابیتشپ ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

1101000278000126 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتارباخم  یراهم  لکد  هحفص  دربراک   G35 هعطق هلیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط ،، دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یئویدار یئویدار هکبش   هکبش وو   میسیب   میسیب یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000114 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 76 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم ار  یتسویپ  کرادم  تمیق  هئارا  زا  لبق  تسیاب  یم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  ، یتسویپ کرادم  قبط   SFP :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدننک  نیمات  رهم  هب  روهمم  لیمکت و  ار  روکذم  کرادم  و 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFPSFP ناونع : : ناونع 7373
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  وکسیس  چیوس  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم 

1101001453000022 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم سنج   سنج وو   طورشم   طورشم داهنشیپ   داهنشیپ هئرا   هئرا // تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع
// تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم // دشابیمن دشابیمن زاجم   زاجم

7474
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سراف یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهم  تسپ  رد  یرون  ربیف  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000304 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم تسپ  رد  یرون  ربیف  تازیهجت  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم نارهت  شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   P9D93A لدم هنایار   HBA هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE هدنزاس

1101005221000297 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HPE هدنزاس عجرم  نارهت  شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   P9D93A لدم هنایار   HBA هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامازلا  ینف و  تاصخشم  گرب  کی  اب  قباطم   hba رورس تراک  ددع  دیرخ 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهم   رهم تسپ   تسپ ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575

عجرم عجرم نارهت   نارهت شزادرپ   شزادرپ نایوپ   نایوپ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم نیچ   نیچ هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   HPEHPE  یتراجت یتراجت مان   مان   P9D93AP9D93A  لدم لدم هنایار   هنایار   HBAHBA  هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع
HPEHPE  هدنزاس هدنزاس

7676
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 17 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.الاک داتو  تفایرد  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  .تسویپ  یاهلیاف  تاصخشمو  ربمان  تراپ  قبط  لاتیجید  نفلتو  پیوو  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 
1101093631002242 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمداخ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-TDA 0170 لدم لارتناس  هاگتسد  یطخ  دیربیه 8  یلخاد  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ناوآ دابآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PANASONIC هدنزاس عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-DT543 لدم لاتیجید  کرتشم  نفلت  الاک :  مان 
ابرهک

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ابرهک ناوآ  دابآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PANASONIC هدنزاس عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-NT551 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  هنیزه  .الاک  داتو  تفایرد  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  .تسویپ  یاهلیاف  تاصخشمو  ربمان  تراپ  قبط  لاتیجید  نفلتو  پیوو  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32303157-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نفلتو   نفلتو پیوو   پیوو تراک   تراک ناونع : : ناونع 7777
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نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 UTM -1401 هاگتسد دیرخ  هیهت و  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( الاک مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ) تسویپ تسیل  قبط 

1101005387000039 زاین :  هرامش 
نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رتسب  رد  تمیق و ...  داهنشیپ  روتکاف ، شیپ  کرادم ، تادنتسم ، هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دامرف لصاح  سامت  لیذ  ههارمه  نفلتت  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

یناعنک ریما  سدنهم  یاقآ   09300044340

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( الاک الاک مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   UTM - 140 1UTM - 140 1 هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا ناونع : : ناونع 7878
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   ) عطقم 16+16+16*3 حطس  اب  لون )  رجنسم و  اب  زاف  هس   ) یموینیمولآ فیعض  راشف  رادهگندوخ  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم 

1101000278000131 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL45EGR07 لدم  m 2 لوط  FTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص  نارگشالت  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 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموینیمولآ یموینیمولآ فیعض   فیعض راشف   راشف رادهگندوخ   رادهگندوخ لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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.تسویپ حرش  هب   IT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030153000021 زاین :  هرامش 

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص و  نارگشالت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIPOINT یتراجت مان   Entry لدم میس  اب  لاتیجید  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SPC535NC هنایار مک  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 2014 و 2015   HP رتنیرپ دربراک   T7553A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یشط روپاضر  هبیبح  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   WW810 لدم هداس  یرفزدنه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1300   HP رتنیرپ دربراک   T2613A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1320 و 1160   HP رتنیرپ دربراک   T5949A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1005 و 1006   HP رتنیرپ دربراک   T435A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  یلامش -  جرب  دالوف -  یلم  نامتخاس  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728285-071  ، 86035619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /ELECTRICAL EQUIPMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004527 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   SOCOMEC یتراجت مان   RS485 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460/07731311457/07731311458/07731311469

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //ELECTRICAL EQUIPMENTELECTRICAL EQUIPMENT ناونع : : ناونع 8181
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000066 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب کرادم  تفایرد  یارب  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  (/ module fluid discharge  ) هرامش 0139022 هب  تخاس  اضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف هعجارم  تسویپ 

1101093985003153 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   PHASE SMART METER PRIME PLC MODULE 1 یتراجت مان   DDZY-PRIME-1 لدم دنمشوه  قرب  یاهروتنک  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
بارف هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

34148584-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

module fluid dischargemodule fluid discharge ناونع : : ناونع 8383

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   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ - ناتسا  ربیف  ینتب  هچضوح  بصن  هیهت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000756 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دیئامرف لصاح  سامت  نایدرجورب  سدنهم  سامت 09353479866  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف ینتب   ینتب هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 82 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s6e3uemqb9jqs?user=37505&ntc=5566742
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5566742?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110066  هرامش   0LNB PLLKU BAVD الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003164 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهوک یسیئر  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NGR یتراجت مان  لدم 2011   LNB هراوهام هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
.NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LNB یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJR2184HA لدم لاتیجید  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

00 LNB PLLKU BAVDLNB PLLKU BAVD  الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دکناریا.تسویپ  تسیل  قبط  هدنرادهگن  ییوزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000821 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان   SM261297GH لدم تروپ  یرون 12  ربیف  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ناتسزوخ هکبش  نمیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دکناریا.تسویپ  تسیل  قبط  هدنرادهگن  ییوزاب و   :: 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 

32571054-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1212 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 8686
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Surface Pro 8Core i5 / RAM 16GB /256GB SSD سیفرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا یتناراگ  اب 

1201004010000150 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

Surface Pro 8Core i5 / RAM 16GB /256GB SSD سیفرس - 
یلصا یتناراگ  اب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا 1401  - 5-109 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش یهگآ جرد  خیرات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور   13 تعاس 00 :  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566876 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9  هبنش  کی  زور   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه رتور   G10 یاهتراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز تکرش :

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     Surface Pro 8Core i5 / RAM 16GB Surface Pro 8Core i5 / RAM 16GB /256GB SSD/256GB SSD  سیفرس سیفرس ناونع : : ناونع 8787

یواوه یواوه رتور   رتور   G10G10 یاهتراک یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

همانرب5565815 شتآ  هراوید  هاگتسد  کی  هکبش و  شتآ  هراوید  هاگتسد  کی  ینابیتشپ  یدنب و  رکیپ 
بو تحت  یدربراک  یاه 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رامش5565987 ددرت  هاگتسد  هلاسکی 38 یرادهگن  هحفص 65)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5565994wsm - c44 - sl1 ینابیتشپ هحفص 17)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5566044fortigate - e600 لاو هحفص 17)ریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5566172 هاگتسد  هحفص 17)دیرخ 1  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5566356 تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روماءاهب  مالعتسا  طیارش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
یروانفو تاقیقحت  تنواعم  هکبشو  رازفا  تخس   . رازفا

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینیمزریز5566604 یاه  بآ  یشخب  لداعت  حرط  یناسر  عالطا  یزاس و  هحفص 17)گنهرف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرگپاچ5566685 تیریدم  رازفا  مرن  هنالاس  ود  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس5566798 سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5566806symantec messaging gateway -initial subscription license(1 year) +
support 5000 user

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرم5566811 هنایاپ  اهروحم و  تیعضو  طخرب  هحفص 17)شیاپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سیورس5566814 اقترا  یدنبرکیپزاب و  روظنم  هب  هکبش  تینما  هکبش و  ینف  ینابیتشپ  هرواشم و 
 . دشاب یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  ناریا  رامآ  زکرم  هکبش  تینما  دوبهب  یهد و 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیتناکا5566913 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5567048API هحفص 17)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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نالگهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا  هب  هجوتاب  دیفم  لوط  رتم  رادقم 20000  هب  نالگهد  رهش  یاه  نابایخ  یکیفارت  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101090595000139 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  20000 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریسکات  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  تاروما  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هبهب   هجوتاب   هجوتاب دیفم   دیفم لوط   لوط رتم   رتم   2 000020000 رادقم   رادقم هبهب   نالگهد   نالگهد رهش   رهش یاه   یاه نابایخ   نابایخ یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

8989
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب  زاره  روحم  یاه  یسرجوین  یزیمآ  گنر  تمرم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000050 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ یبوکون  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000136 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ساسارب  لیردراگ  یبوکون  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: 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 تاصخشم   تاصخشم هبهب   زاره   زاره روحم   روحم یاه   یاه یسرجوین   یسرجوین یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   تمرم   تمرم ناونع : : ناونع 9090

لیردراگ لیردراگ یبوکون   یبوکون مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 82 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zfd9ebwtryt8q?user=37505&ntc=5565609
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5565609?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p3vwppccyszvv?user=37505&ntc=5565626
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5565626?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000135 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  ساسارب  لیردراگ  هیاپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000020 زاین :  هرامش 

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یزادناراب ، یریگراب بصن ، لمح ،  دشاب (  یم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هام  لقادح 4  رظان  دات  بصن و  زا  سپ  باسح  هیوست  خیرات 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  تساوخرد و  تسیل 

8145139753 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  یقرش خ  تفلا  ناتسراهب خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

319142-031  ، 36861090-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ هیاپ  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000137 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  ساسارب  لیردراگ  هیاپ  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  هاگتسد  هلاسکی 38 یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000125 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9494

رامش رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد 3838 هلاسکی   هلاسکی یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرپس تمیق  جرد  زا  سپ  مرتحم  هدننک  تکرش  تمالس  هداج  ناراهب و  کراپ  تهج  بعکمرتم  هشال 1000  گنس  لمج  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  زیراو  شیف  زیرام و  هدش  رکذ 

1101092786000038 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
بعکمرتم 1000 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیرام و هدش  رکذ  هدرپس  تمیق  جرد  زا  سپ  مرتحم  هدننک  تکرش  تمالس  هداج  ناراهب و  کراپ  تهج  بعکمرتم  هشال 1000  گنس  لمج  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  ددجم  لیمکت و  همیمض  مالعتسا  ددرگ و  همیمض  زیراو  شیف 

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمالس تمالس هداج   هداج وو   کراپ   کراپ تهج   تهج بعکمرتم   بعکمرتم   10001000 هشال   هشال گنس   گنس لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) نینموملاریما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هشقن  طیارش و  اب  قباطم  یگتخوس  حناوسو  یوترپ  سناژروا  تیاس  یاه  نابایخ  یراذگ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000312000071 زاین :  هرامش 

نینموملاریما ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روب روب  ینابرق  یلعقشع  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   50x30 cm داعبا ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تریاغم  تروص  رد  ددرگ  تبث  تمدخ  فیدر  رد  تامدخ  لک  تمیق  الاک و  فیدر  رد  الاک  لک  تمیق  ددرگ  هظحالم  تسویپ  هشقن  تسیل و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یا  هلحرم  تروص  هب  تخادرپ  دش  دهاوخ  لاطبا  خساپ  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  اب  هدننک  نیمات 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  بنج  تشدرس  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173601-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173626-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناژروا سناژروا تیاس   تیاس یاه   یاه نابایخ   نابایخ یراذگ   یراذگ لودج   لودج ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اشگلد یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس یکیتسالپ 90*33  ریگتعرس  ددع  هناوتسا و 84  هارمه  هب  یتناس  نابایخ 50  یکیفارت  هدننکادج  ددع  دیرخ 220  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یتسویپ تاصخشم  قباطم 

1101005614000007 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  اشگلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریگ تعرس  الاک :  مان 
ددع 84 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هداج ینمیا  هدننکادج  الاک :  مان 

رتم 220 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یهاشکلم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6997163799 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  اشگلد -  یهاشکلم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850557-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850557-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ ریگتعرس   ریگتعرس یکیفارت -  -  یکیفارت هدننکادج   هدننکادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یریجنز  دنبهار  ددع  گنیکراپ و 3  لفق  ددع  دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004268000024 زاین :  هرامش 

( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   K-SH لدم ینوئدراکآ  ییوشک  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینابرق  یاقآ  هرامش 09166656407  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  کرامیرپ )  یارجا  هیهت و  - مود زاف   ) تعرس تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000130 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا ناگزاس  یامیس  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس  SA3 لدم امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریجنز یریجنز دنبهار   دنبهار ددع   ددع وو  33   گنیکراپ   گنیکراپ لفق   لفق ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 9999

 ( ( کرامیرپ کرامیرپ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت -- مود مود زاف   زاف  ) ) تعرس تعرس تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 100100

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناخرفهام یدنبرمک  عطاقت  یزاس  نمیا  تایلمع  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نابهتسا یتسویپ  طیارش  قبط  یراکنامیپ  یریگ  راکب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001044000304 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نابهتسا سراف ،  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یضاقتم  هدهعب  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4080158-0917  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

تاعالطا5565820 لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ 
رامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 37) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدنبرمک یدنبرمک عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باب یقرب 10  یا  هرکرک  برد  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005867000007 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دک 960-96-ط  ناریا  - 

باب یقرب 10  یا  هرکرک  برد  سیورس  ریمعت و 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

باب  10 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  تسویپ  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09368650915 سامت 06153507536 -  هرامش  یدومح - ملاس  هطوبرم  سانشراک 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: 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

تاعالطا5565820 لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ 
رامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 37) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رامش5565987 ددرت  هاگتسد  هلاسکی 38 یرادهگن  هحفص 65)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریجنز5566662 دنبهار  ددع  گنیکراپ و 3  لفق  ددع  هحفص 65)دادعت 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

باب باب   1010 یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000258 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  هسلجتروص  یراذگراب  یمازلا و  لحمزا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  دیروسب  سدنهم  یاقآ  بانج  هرامش 09172122060  اب  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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

تیالو ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 103103

قیقد قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ رتم   رتم   305305 لباک   لباک تیابارت   تیابارت   66 شفنب   شفنب دراه   دراه تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم نیبرود   نیبرود وو   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ

104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیبرود ریوصت و  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم 

تیابارت شفنب 6  دراه 
رتم لباک 305 

دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ 
1101095549000151 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   PILOT لدم یکشم  رزیل  میس  یب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   7732NI-4K لدم  NVR32CH طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTONE یتراجت مان   GB 64 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SG3424 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T42WD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک 

ددع 14 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2742FWD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 16 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

HIKVISION DIGITAL هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1623G0-I لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مولع  هاگشناد  لاور  قبط  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  زکرم .  رادرابنا  هب  لیوحت 

پا  ستاو   09366116863
دشاب ارت  دراه 6 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 23 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093183000009 زاین :  هرامش 

تفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دنهس ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-3242 LIMITED لدم  NVR ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

نایار کت 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دیمح لضاف  هدننک  هضرع  عجرم   SHANY یتراجت مان   MTC-525 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B70T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

تفاب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7851957799 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  ادهش - راولب  تفاب -  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423348-034  ، 42428814-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423348-034 :: 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

تاعالطا5565820 لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ 
رامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 37) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) bmsbms  " " 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

فیعض5566941 نایرج  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت ، هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یلاتیجید یلاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود - -   NVRNVR ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 105105

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلاتیجید5566302 هتسب  رادم  نیبرود  -  NVR ریواصت شخپ  طبض و  هحفص 75)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

لباترپ5565572 زاگ  تست  یاههاگتسد  هحفص 41)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5566518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  لاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000452 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 07632196323 تیولوا  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابم /  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

قیرح5565796 مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 ( ( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ولو   ولو لاب   لاب ناونع : : ناونع 106106

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

سناژروا5565929 یزکرم  رابنا  نامتخاس  تشدلارصق و  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس 
تسویپ لیاف  قبط  یزکرم  تسپ  بنج  سردم  راولوب  رد 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهنامتخاس5566292 قیرح  مالعا  هحفص 41)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5566518 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  هحفص 9)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

ششوپ5566802 بایذفنم  هحفص 41)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فیعض5566941 نایرج  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت ، هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

.دشاب5565581 یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  همیمض  قباطم  تنیوپ  سسکا  هاگتسد  هحفص 46)دیرخ 3  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

5566434( ناوخ کالپ   ) رادار یریوصت و  شیاپ  نیبرود  رهش -  حطس  تلافسآ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

سناژروا5565929 یزکرم  رابنا  نامتخاس  تشدلارصق و  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس 
تسویپ لیاف  قبط  یزکرم  تسپ  بنج  سردم  راولوب  رد 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ششوپ5566802 بایذفنم  هحفص 41)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یریجنز5566662 دنبهار  ددع  گنیکراپ و 3  لفق  ددع  هحفص 65)دادعت 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

یریجنز5566662 دنبهار  ددع  گنیکراپ و 3  لفق  ددع  هحفص 65)دادعت 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5565860 تسیل  حرش  هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  تاعالطا  یروآ  نف  نالک  حرط  هحفص 17)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5565958 هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاسدیدجرورس  لیمیا  سیورس  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریفس5565998 یرازفا  مرن  یاه  هناماس  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5566058 تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط و  هحفص 17)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاتابن5566249 ظفح  نامزاس  ناربراک  یاهتساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5566321(LMS  ) نیالنآ شزومآ  هناماس  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5566356 تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روماءاهب  مالعتسا  طیارش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
یروانفو تاقیقحت  تنواعم  هکبشو  رازفا  تخس   . رازفا

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرگپاچ5566685 تیریدم  رازفا  مرن  هنالاس  ود  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5566806symantec messaging gateway -initial subscription license(1 year) +
support 5000 user

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیتناکا5566913 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5567047BSC نزاوتم یزایتما  تراک  رب EPM و  ینتبم  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) 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

یاه5566298 لیاف  قبط  ناروتسر  نویساموتا  ناراکمه و  ددرت  لرتنک  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و 
تسویپ

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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