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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشود  2424   هبنشود 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   139,730هکس , 000139,730 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,129هکس 080 , 000129, 080 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,4002 12 سیئوس400, سیئوس کنارف   320کنارف ,600320 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 78هکس ,000 , 00078 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع233,900233,900رالد ناتسبرع لایر   81لایر ,74081 ,740

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 48هکس ,000 , 00048 ,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,2 0031 ,2 00

رایع رایع   1818 یالط   ,13,007یالط 00013, 007, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ365,670365,670دنوپ نپاژ نینی   دصکی   228دصکی ,780228 ,780

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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6767))

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

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

زا 68 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 57

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( 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  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 0  " ) ناوخ کالپ   " 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 68 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5584772 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 118 زکرم  ییوگخساپو  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ناتسراهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1364211 :: یهگآ یهگآ هرامش   هصقانمهرامش قاروا  ذخا  رتشیب و  تاعالطا  بسک   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم ات  یهگآ  پاچ  خیرات  زا  دنناوت  یم 

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586099 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  راکنامیپ  باختنا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ریز  یاهژورپ  ماجنا  تهج  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسراهب رهش  میرح  کالما  تاعالطا  کناب  هیهت  - 

لایر هیلوا 15.000.000.000  دروآرب  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

118118 سامت   سامت زکرم   زکرم ییوگخساپو   ییوگخساپو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 11

کالما کالما تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب هیهت   هیهت 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 :
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586136 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiGate - 1801F هاگتسد دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092421000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586179 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  زاگ  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناگزمره  ناتسا  زاگ  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,934,098,584 یلام :  دروآرب 

لایر   380,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ -  راولب   ، 7915996489 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

FortiGate -  180 1FFortiGate -  180 1F هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

زاگ زاگ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120094 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SF6 1EAK DETECTOR هاگتسد 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

دحتم للم  نامزاس  ناگدنهانپ  سناژآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

unhcr.org.ir :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرس / هقعاص ربارب  رد  تظافح  یاه  متسیس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ، هیهت ، تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  تهج  هصقانم  هب  توعد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ترا متسیس  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: itntesup@unhcr.orgسکف 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SF6 1EAK DETECTORSF6 1EAK DETECTOR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 55

وو جرس   جرس // هقعاص هقعاص ربارب   ربارب ردرد   تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ترا .ترا متسیس   متسیس

66

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

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

2001007000000115 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585774 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرال  ناتسرهش  هیورانب  شخب  رد  قرب  یورین  عیزوت  یاه  هکبش  تن  یشوماخ و  عفر  تاقافتا ،  عفر  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسرال ناتسرهش  هیورانب  شخب  رد  قرب  یورین  عیزوت  یاه  هکبش  تن  یشوماخ و  عفر  تاقافتا ،  عفر  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   878,638,652 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 147 اردصالم  نیطسلف و  لصاف  دح  لدعم  نابایخ  زاریش   ، 7134686479 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1002 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زربلا هژیو  مج  ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUPER CONTROL UNIT BOARD FLBA تینوب حرشب  یتارباخم  یاهمتسیس  لیوحت  شیامزآ و  هرادا  زاین  دروم  یالاک  ملق  شش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DSLAM - 5600T فلش تینوی GPFD GPON و   x2Cs تینوی  PORTE تینوی  ، H80DooscUN02

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.alborz.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش تنتن   وو   یشوماخ   یشوماخ عفر   عفر تاقافتا ،  ،  تاقافتا عفر   عفر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

یتارباخم یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک ملق   ملق شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586231 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس  سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رایس سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   17,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
14:00 تعاس : 1401/09/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سامت 5584772118 زکرم  ییوگخساپو  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5586136FortiGate - 1801F هاگتسد هحفص 5)دیرخ 2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ5586179 یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  هحفص 6)ماجنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رایس رایس سناکرف   سناکرف بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 99

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

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

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

2001007000000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585787 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج 14011980  ناتسرهش  حطس  رد  ملعم  نازابناج و  یربهر ،  یاهراولب  رباعم  ییانشور  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرهج ناتسرهش  حطس  رد  ملعم  نازابناج و  یربهر ،  یاهراولب  رباعم  ییانشور  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,163,476,910 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 147 اردصالم  نیطسلف و  لصاف  دح  لدعم  نابایخ  زاریش   ، 7134686479 یتسپ :  دک  مرهج ،  رهش :  سراف ،  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

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

( نامزمه یفیک  یبایزرا  اب   ) یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش ( 8  ) تدمب خروم 1401/05/24   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عولط  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586116 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10:00   - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینسمم دابآرون  ناتسرهش  یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیب مرخ  ناتسرهش  دابآ  دیهش  هناخرادهار  هروظنم  ود  هلوس  ثادحا 
( ریذپ بیسآ  ناربراک   ) اههار هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا 

( ینسمم ناتسرهش  یگیب  هزمح  گرزب  لپ   ) یظافحتسا هزوح  گرزب  یاهلپ  تیولوا  اب  اهلپ  ینف ،  هینبا  تاریمعت 
دابآ زوریف  ناتسرهش  ینف  هینبا  تیبثت 

( هدش دیدجت  داگراساپ (  ناتسرهش  یسرخ  هندرگ  روحم  رد  یرتم  لپ 20  هاگتسد  کی  ثادحا 
( هدش دیدجت   ) باراد ناتسرهش  یمادف  عطاقت  ینف  هینبا  ضیرعت 

( هدش دیدجت   ) دابآ زوریف  ناتسرهش  ونهج  لپ  رذگ  رانک  یزاسهب  میمرت و  لیمکت و 

هدهع هب  داتس  دزمراک  هنیزه  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب 

لقن لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش  : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج 

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

 ...  ... وو اههار   اههار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا هناخرادهار -  -  هناخرادهار هروظنم   هروظنم ودود   هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا یزکرم -  -  یزکرم هناخرادهار   هناخرادهار نامتخاس   نامتخاس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زیربت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش ات   1401 / 06 هخروم 05 / هبنش  زور  زا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنشراهچ 

rrk.ir :: عبنم تروصعبنم هب  کرادم  یراذگراب  تلهم   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ات  1401 / 06 هخروم 10 / هبنش  جنپ  زور  زا  داتس  هناماس  رد  یکینورتکلا 

لبق 11 تعاس ات  هدرپس : لاسرا  -  1401 هخروم 06/20 / هبنشکی  زور  حبص  9 تعاس
هخروم هبنشکی  زور  رهظ 

5586172 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   تعاس 14:00   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سردآ هیقب  دابآ و  لیلخ  بالقنا ، رهشناوضر ، یغاب ، هرق  دیهش  یاه  نابایخ  هب  یهتنم  یاه  هچوک  ) مراهچ زاف  یرافح  راون  یریگ و  هکل  تلافسآ  یزاسریز و  هژورپ  - 1

هصقانم دانسا  تسویپ  رد  جردنم  رباعم  امرفراک و  طسوت  یغالبا  یاه 
یربارت هار و  ( دناب هار و   ) 5 زاین : دروم  هبتر  لایردرایلیم ) هد  ) لایر 10.000.000.000 دروآرب : غلبم 

( لایر نویلیم  دصناپ  )500.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم 
یاه سردآ  هیقب  و   ( یزیربت سمش  ینابرق ، یوک  یریپ ، دیهش  یاه  نابایخ  هب  یهتنم  یاه  هچوک  ) مجنپ زاف  یرافح  راون  یریگ و  هکل  تلافسآ  یزاسریز و  هژورپ  ( 2

هصقانم دانسا  تسویپ  رد  جردنم  رباعم  امرفراک و  طسوت  یغالبا 
یربارت هار و  ( دناب هار و   ) 5 زاین : دروم  هبتر  لایردرایلیم ) هد  ) لایر 10.000.000.000 دروآرب : غلبم 

( لایر نویلیم  دصناپ  )500.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم 
: هیلوا دروآرب  غلبم  هصقانم ) دیدجت  ) هقطنم حطس  رد  مود  زاف  نیطسلف  رذگ  ریز  یدورو  ات  رمالا  بحاص  رازاب  یاهتنا  رانکیاچ  ریسم  یزاس  هرادج  هژورپ  (3

( لایر نویلیم  هاجنپ  دصتشه و  ) لایر 850.000.000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ) درایلیم  هدفه  ) لایر 17.000.000.000
یگنهرف ثاریم  یاهراک  یارجا  اب  طبترم  یقیقح  یراکنامیپ  ای  نامتخاس ) ) هینبا  5 زاین : دروم  هبتر 

هصقانم دانسا  تسویپ  رد  جردنم  رباعم  امرفراک و  طسوت  یغالبا  یاه  سردآ  هیقب  نارادساپ و  نابوتا  رد  هدایپ  رباع  یاه  لپ  ریز  طسو  ژوفر  بصن  هیهت و  هژورپ  (4
لهچ و دص و  راهچ   ) لایر 447.500.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  یربارت  هار و  ای 5  نامتخاس ) ) هینبا  5 زاین : دروم  هبتر  لایر   8.950.000.000 دروآرب :  غلبم 

لایر .) رازه  دصناپو  نویلیم  تفه 
تسویپ رد  جردنم  رباعم  امرفراک و  طسوت  یغالبا  یاه  سردآ  هیقب  )و  زاین دروم  دراوم  ریاس  ماخ و  بآ  هکبش  هعسوت  لیمکت و  ) ماخ بآ  هنیهب  تیریدم  هژورپ  (5

بآ ای 5 یربارتو  هار  ای 5 هینبا   5 زاین : دروم  هبتر  لایر ) نویلیم  دصناپ  درایلیم و  تشه  ) لایر  8.500.000.000 هیلوا : دروآرب  غلبم  هصقانم ) دیدجت   ) هصقانم دانسا 
( لایر نویلیم  جنپ  تسیب و  دص و  راهچ  ) لایر 425.000.000 هصقانم :  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  تازیهجت  تاسیسات و  ای 5

دانسا تسویپ  رد  جردنم  رباعم  امرفراک و  طسوت  یغالبا  یاه  سردآ  قبط  زیخ  هثداح  طاقن  رطخ  عفر  زاین و  دروم  یسدنه  تاحالصا  یارجا  هژورپ  (6
( یربارت هار و  ای 5  نامتخاس ) ) هینبا  5 زاین : دروم  هبتر  لایر ) نویلیم  دصتشه  درایلیم و  هس  ) لایر 3.800.000.000 دروآرب :  غلبم  هصقانم ) دیدجت  ) هصقانم

( لایر نویلیم  دون  دصکی  ) لایر  190.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم 

10 هقطنم یرادرهش  مان  هب  ءابطا  هبعش  رهش  کناب  دزن   1001828072568 هرامش باسح  هب  یکناب  شیف  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رداصزیربت   10 هقطنم یرادرهش  مان  هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروصب  ای  ددرگ  زیراو  زیربت 

.دوب  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  هیلک 
دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

راهچ هرامش  هسلج  قاتا   ) یبونج راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  ناحیروبا و  نیبام  - یدازآ نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
( زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس 

:: 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

ژوفر ژوفر بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ریسم   - - ریسم یزاس   یزاس هرادج   هرادج هژورپ   هژورپ یرافح -  -  یرافح راون   راون وو   یریگ   یریگ هکل   هکل تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز هژورپ   هژورپ فیدر   فیدر ودود   یراذگاو - : - : یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هدایپ   - - هدایپ رباع   رباع یاه   یاه لپلپ   ریز   ریز طسو   طسو

1212
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیمار قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005534000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586001 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام  قفا  هاگورین  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزاس  هدایپ  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمار  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رهشهام قفا  هاگورین  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزاس  هدایپ  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   7,062,828,360 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاوها  ، 6174611187 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5586179 یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  هحفص 6)ماجنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگورین هاگورین ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2  هب   firepower2120 لاویاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000096 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

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

رظان سامت  هرامش  دشاب ؛ یم  یمازلا  روتکاف ) شیپ  قاصلا   ) انمض دیشاب ؛  هتشاد  ار  لماک  تقد  یتسویپ  یاه  لیافرد  هدش  جرد  دراوم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 06153507294 مجن  بویا  ینف ؛  تاعالطا  ذخا  تهج  یرادا  میات  رد  ینف 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قفو  ربراک  تهج 40   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000184 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف یراددوخ  هباشم  یاه  هنومن  داهنشیپ  زا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع   ناونع سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1414

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قفو   قفو ربراک   ربراک   4040 تهج   تهج   CorporateCorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1515
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یمالسا داشرا  گنهرف و  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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یرنه  تنواعم  یاه  نومزآ  تیریدم  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  ماقرا  دنورآ  دنمشوه  یارس  شزادرپ 

1101000017000063 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

یارس شزادرپ  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یرنه  تنواعم  یاه  نومزآ  تیریدم  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 رد  ماقرا  دنورآ  دنمشوه 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم یمالسا   یمالسا داشرا   داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو یرنه   یرنه تنواعم   تنواعم یاه   یاه نومزآ   نومزآ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس   لاس ردرد   ماقرا   ماقرا دنورآ   دنورآ دنمشوه   دنمشوه یارس   یارس شزادرپ   شزادرپ
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  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 07 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هجوت  تسویپ  تفه  هب   lis متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000079 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنرفا تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   CD عون  LIS هاگشیامزآ یاه  هاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

تعنص
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یرادباسح  لاور  قبط  تخادرپ  هوحن  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211  هرامش 37269021-051  اب  رتشیب  عالطا  تروصرد  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دهشم 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترایز جح 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 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترایز جح و  نامزاس  تابتع  هرمع و  جح و  یاه  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000048 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش هتفرگ  سامت  رابدرب  یاقآ  هرامش 64512027 و 64512030  اب  یگنهامه  زاین و  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512234-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717

ترایز ترایز وو   جحجح   نامزاس   نامزاس تابتع   تابتع وو   هرمع   هرمع وو   جحجح   یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818
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نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000137 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هب  طوبرم  کینورتکلا  تلود  یا  هناماس  زاس و  متسیس  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  خسن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  یار  نیون  اسرب 

1101000017000064 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

یار نیون  اسرب  تکرش  هب  طوبرم  کینورتکلا  تلود  یا  هناماس  زاس و  متسیس  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  خسن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 رد 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن -- تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 1919

تکرش تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم کینورتکلا   کینورتکلا تلود   تلود یایا   هناماس   هناماس وو   زاس   زاس متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاس   تخاس ریز   ریز خسن   خسن یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس   لاس ردرد   یار   یار نیون   نیون اسرب   اسرب

2020
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف داهنشیپ  هموزر و  کیزیف  لاسرا  اتفا ، یهاوگ  تسویپ ، طیارش  تاصخشم و  اب  ربارب  یرتشم  اب  طابترا  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101001050000080 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

سدنهم تسیمازلا ، ینف  داهنشیپ  هموزر و  کیزیف  لاسرا  اتفا ، یهاوگ  تسویپ ، طیارش  تاصخشم و  اب  ربارب  یرتشم  اب  طابترا  تیریدم  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358938412: هارمه میقتسم 02141463314  یئایض :

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتشم یرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2 12 1
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دهاش هاگشناد   :: 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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Essential ,Endpoint,Adaptive,Device لماش  McAfee ینامزاس سوریو  دض  یرازفا  مرن  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  ینابیتشپ   control,security manag

1101094209000119 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم ردنفید  تیب  یتراجت  مان  یلاتسیرک  باق  امنهار  هچرتفد  سنسیال و  تراک  هارمه  هب   DVD هربراک کت   Essential سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع 

تس 100 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفایرد زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Essential ,Endpoint,Adaptive ,Device control, securityEssential ,Endpoint,Adaptive ,Device control, security لماش   لماش   McAfeeMcAfee ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو دضدض   یرازفا   یرازفا مرن   مرن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
managmanag

2222
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف داهنشیپ  هموزر و  کیزیف  لاسرا  اتفا ، یهاوگ  تسویپ ، طیارش  تاصخشم و  اب  ربارب  تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101001050000081 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

سدنهم تسیمازلا ، ینف  داهنشیپ  هموزر و  کیزیف  لاسرا  اتفا ، یهاوگ  تسویپ ، طیارش  تاصخشم و  اب  ربارب  تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
میقتسم 02141463314 هارمه 09358938412  یئایض :

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط   ( LMS  ) نیالنآ شزومآ  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000072 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 1401/5/29 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  ولدوصقم و  یاقآ   09122308903 نفلت 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

تیاس تیاس بوبو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2323

 ( ( LMSLMS  ) ) نیالنآ نیالنآ شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424
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ناهفصا ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هکبش یرازفا و  تخس  یرازفا ،  مرن  یا ( هنایار  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  ءاقترا ،  ریمعت ،  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  زاین  دروم  کرادم  تسویپ 

1101004624000011 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174679611 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  یدازا  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37913251-031  ، 37913791-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37913790-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000038 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هکبش هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرازفا ،  ،  یرازفا مرن   مرن یایا ( ( هنایار   هنایار یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ءاقترا ،  ،  ءاقترا ریمعت ،  ،  ریمعت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2525

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم تاقلعتم و  اب  یتیفرظ  کرتشم 72 یتلاس  کار  ( رتم 20) تاموزلم هارمه  هب  یرتم  یتناس   40 ردل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع fc pigtail 10m(96 ددع ) fc(96 روتپادآ ( تس 2) بصن

1101004340000449 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روکف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUN یتراجت مان   Ultra 320 لدم یزاکسا  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 214 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  یوسوم  یاقآ   09170124152 هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترایز جح 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 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاترپ دیرخ  زاین ب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000049 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش هتفرگ  سامت  رابدرب  یاقآ  هرامش 64512027 و 64512030  اب  یگنهامه  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512234-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیفرظ یتیفرظ 7272 کرتشم   کرتشم یتلاس   یتلاس کار   کار (( رتم رتم 2020  ) ) تاموزلم تاموزلم هارمه   هارمه هبهب   یرتم   یرتم یتناس   یتناس   4040 ردل   ردل ناونع : : ناونع 2727

لاترپ لاترپ دیرخ   دیرخ بب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 2828

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

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

رامش5585033 ددرت  هاگتسد  تاعالطا 27  طخرب  لاسرا  شیاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ، 
ینیبرود

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تامدخ5586117 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص 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 :
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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 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسوی   ÷ هب الاک  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001701 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جنس راشف  روتاربیلاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

جنسراشف الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
جنس راشف  روتاربیلاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

جنس راشف  روتاربیلاک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
جنس راشف  روتاربیلاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

جنسراشف الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دودرم  هدش  لاسرا  داهنشیپ  ینف  تاصخشم  ندومن  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشابیم و  یرابتعا  دیرخ  تخادرپ .  شیپ  هیدات  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061341  ، 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

جنسراشف جنسراشف جنس -  -  جنس راشف   راشف روتاربیلاک   روتاربیلاک ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دارگ یتناس  هجر  تخپ 1320  ژیو ] یهاگشیامزآ  یکیرتکلا  سکاب  هروک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sdm لدم یبونج  هرک   sanup کرام یزیر  همانرب  لباق  لرتنک  متسیس 

1101003126000002 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

کادآ دید  ارف  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   LENTON یتراجت مان   EF 11/8B لدم یهاگشیامزآ  همانرب  کت  یکیرتکلا  هروک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا 09185253315 سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713116 یتسپ :  دک  سردم ،  تیبرت  یهاگشناد  داهج  سردم - تیبرت  هاگشناد  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220296-021  ، 88220295-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارازگنامیپ -PG-160 بایزلف یتسد  تکار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000541 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارازگ نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PGCO یتراجت مان   S3-1205 لدم یتسد  بایزلف  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم طقف  طقف و  .دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح  افطل و  نارهت - لیوحت  لحم  یدقن - تخادرپ  نارازگنامیپ -  -PG-160 بایزلف یتسد  تکار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  هدش  دیق 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرک هرک   sanupsanup  کرام کرام یزیر   یزیر همانرب   همانرب لباق   لباق لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس دارگ   دارگ یتناس   یتناس هجر   هجر   13201320 تخپ   تخپ ژیو ] ] ژیو یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یکیرتکلا   یکیرتکلا سکاب   سکاب هروک   هروک ناونع : : ناونع
sdmsdm  لدم لدم یبونج   یبونج

3030

نارازگنامیپ نارازگنامیپ -- PG- 160PG- 160 بایزلف   بایزلف یتسد   یتسد تکار   تکار ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDS چنیا سالپ 75  یج   industrial monitor ددع کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001359 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ناریا  دلگ  ربتعم  یتناراگ  نتشاد  تسا - هباشم  دک  ناریا  ددرگ - همیمض  یلام  ینف و  داهنشیپ  الاک - لیوحت  زا  سپ  هام  ود  یلا  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

current interrupter &system monitor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000074 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   TP یکینورتکلا درب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ ندومن  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  یلیمکت  تاعالطا  هعطق و  سکع  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپدشابیم  یمازلا   avl رد تبث 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GDSGDS چنیا   چنیا   7575 سالپ   سالپ یجیج     industrial monitorindustrial monitor  ددع ددع کیکی   ناونع : : ناونع 3232

current interrupter &system monitorcurrent interrupter &system monitor ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریق کیتاموتا  لاعتشا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001311000025 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
DALIAN هدنزاس عجرم   DALIAN یتراجت مان   DSY-201Z لدم یهاگشیامزآ  زاب  پاک  شور  هب  کیتاموتا  لاعتشا  هطقن  نعت  هاگتسد  الاک :  مان 

زینب نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INSTRUMENTS CO.LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یریگ هزادنا  تهجراشفرگسح  لاعتشا  عطقن  صیخشترگسح.شتا  صیخشترگسح  تاصخشم  یارادهاگتسد  1 ریق لاعتشا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حالصا امد  شیازفا  خرن  لرتنک  رگسحو  پاک  هدنرادهنوتست  نایاپزادعب  عیرس  هدننک  کنخ.فرطودرد  هلعش  کیتاموتا  هدننک  نشور.یسمل  شیامن  هحفص.طیحم 

ییاهن هجیتن  کیتاموتا 

7145654648 یتسپ :  دک  هلغ ،  هرادا  بنج  یلم -  غاب  یوربور  نآرق -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281961-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32282911-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریق ریق کیتاموتا   کیتاموتا لاعتشا   لاعتشا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یرتاب و ....  تنیباک  تراک SNMP و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000214 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینمهب یقداص  هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   PILLER یتراجت مان   SLOT+CS121R-11 لدم  SNMP UPS هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967475 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعراز یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  یرتاب   یرتاب تنیباک   تنیباک وو     SNMPSNMP  تراک تراک ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  زاگ  صیخشت  متسیس  طوبرم  روتینام  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002314 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش هدنزادرپ  زیر  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL MONITORS یتراجت مان  لدم 1-50445   PPM 100-0 صیخشت تیلباق  اب   H2S زاگ روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپیاه  لیاف   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زاگ صیخشت   صیخشت متسیس   متسیس طوبرم   طوبرم روتینام   روتینام روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3636

ترارح ترارح وو   دود   دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  ترارح  دود و  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000182 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 30 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
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 30 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX500-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   IR3 هلعش روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/101 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب ناتم  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/127 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک  رایاوه 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/369 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب دیفلوس  نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/201 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالغتسا الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  طفقف  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار  هدش  لیمکت 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: 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

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   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانش روناک  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ینوریب  طیحم  یاهریژآ  یتسش و  هیلک  ضیوعت  لماش -  ویوورکیام ) PC و   ) قیرح نالعا  متسیس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  لوا -  هامکی  رد   IP67 هب یاه  هاگتسیا  زکارم و  ریذپ  سردآ  و 

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  یتظافح  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001022000804 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 
تشر نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 28 و   32132594

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

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3838

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   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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5584867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط  دابآ  فجن  زکرم  رد  یشکلباک  نژویف و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000810 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  همان  راهظا  همیب و  باسح  اصافم  شورف ، زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینامیرن 09133096223  سدنهم  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا 

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

33344701-031  ، 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

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  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 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یزادنا  هار  بصن و  یزاس  هدایپ  دیرخ  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  یلیمکت  تاحیضوت  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003721000037 زاین :  هرامش 
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

هکبش یزادنا  هار  بصن و  یزاس  هدایپ  دیرخ  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ قباطم  یلیمکت  تاحیضوت  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دابآ   دابآ فجن   فجن زکرم   زکرم ردرد   یشکلباک   یشکلباک وو   نژویف   نژویف تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3939

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم یلیمکت   یلیمکت تاحیضوت   تاحیضوت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000194 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 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رف 22166414 نیتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تامدخ  یتناراگ و 

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // ثوتولب یرون  بورپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005104000176 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریبدت دهشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  دهشم  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   WP200 لدم روتنک  تئارق  ثوتولب  اب  یرون  بورپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینادومحم  یاقآ  یلخاد 211  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

.دشاب .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف اباب   ربارب   ربارب یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا //// ثوتولب ثوتولب یرون   یرون بورپ   بورپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبط  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000127 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  دامن .  یراددوخ  ادج  هباشم  هکبش  تراک  یارب  تمیق  هئارا  زا 

دنیامن تمیق  مالعا  تیحالص  یاراد  ناگدننک  نیمات 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادناتسا   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هراوهام  هارمه  نفلت  هاگتسد   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000274000006 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA یتراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  رابنا  رد  الاک  لیوحتزا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دنهد خساپ  تساوخرد  هب  تبسن  دنهدن  رغت  ار  طیارش 

7614633445 یتسپ :  دک  نامرک ،  یرادناتسا  نارادساپ  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232153-034  ، 32222223-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232153-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هراوهام   هراوهام هارمه   هارمه نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد   1414 ناونع : : ناونع 4444
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe DL380 Gen10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000119 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Hpe DL380 Gen10Hpe DL380 Gen10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548008  هرامش  ریافیتکر ) رژراش   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003393 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 
یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 

هاگتسد 1 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

ریافیتکر ریافیتکر رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 4646
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ ups تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000334 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
بایراف کینورتکلا  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  اتسیو  یتراجت  مان   VE10000EON لدم  KVA 10 ناوت  online double conversion عون  UPS الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هبار  دوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09131433071 لاوس  هنوگره  تروصرد  دشابیم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  نادیپس  – زاریش ریسم  رد  هچضوح  بصن  دیرخ و  ،COD یارجا یشک ، لباک  یرافح و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000808 زاین :  هرامش 

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

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

نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا هدشرهم  تروصب  ریداقم  تسرهف  لیاف  قاصلا  لیمکت و   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ  یاهلیاف  هیلک.تسیمازلا  یعامتجا  نیمات  همیب  باسح  اصافم  هئارا 

09173160666

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

36294933-071  ، 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

دیرخ دیرخ upsups ناونع : : ناونع 4747

هچضوح هچضوح بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ،،CODCOD  یارجا یارجا یشک ، ، یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4848
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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 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب  هجوت  ( SNG) رایس دحاو  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000193 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   GM338 لدم  GHz 174 سناکرف لاتیجید  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

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

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EV لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/06/05 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SNGSNG )) رایس رایس دحاو   دحاو تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4949
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراوم  ریاس  یدالوف و  هلول  بصن  - هچضوح ثادحا  یرادربکاخ - یرافح -  لماش  ...یتارباخم  لباک  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ راک  حرش  قباطم 

1101093984000711 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم  ریاس  یدالوف و  هلول  بصن  - هچضوح ثادحا  یرادربکاخ - یرافح -  لماش  ...یتارباخم  لباک  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ راک  حرش  قباطم 

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

43120395-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراوم دراوم ریاس   ریاس وو   یدالوف   یدالوف هلول   هلول بصن   بصن -- هچضوح هچضوح ثادحا   ثادحا یرادربکاخ - - یرادربکاخ یرافح -  -  یرافح لماش   لماش ...یتارباخم   ...یتارباخم لباک   لباک حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 68 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3pk8skhyznfpx?user=37505&ntc=5585570
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5585570?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت تاقلعتم و  نودب  نژویف   Core 288 دادعت ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000215 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحتف یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   تاقلعتم   تاقلعتم نودب   نودب نژویف   نژویف   Core 288Core 288 دادعت   دادعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5151
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبثم دنارگاب  یس  ید  هب 24  لدبم 48 ددعراهچ  هارمه  هب  هکبش  تحت  لانرتسکا  مرالآ  لاسراو  یروآ  عمج  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  ینف  تاصخشم  قبط  تاو  240

1101001022000813 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش نکسا  اضما و  رهمو و  لیمکت  هدوزفا  شزرا  نودب  ریداقم  تسرهف  لودج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسوپ  هناماسرد  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  -2

دوش یرادیرخ  مالقا  تسیل  اب  قبطنم  اقیقد  هعلاطم و  ینف  تاصخشم  لودج  -3

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

38271110-081  ، 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

تبثم تبثم دنارگاب   دنارگاب یسیس   یدید   هبهب  2424   4848 لدبم   لدبم ددعراهچ   ددعراهچ هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تحت   تحت لانرتسکا   لانرتسکا مرالآ   مرالآ لاسراو   لاسراو یروآ   یروآ عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاو تاو 240240

5252
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یتاسیسات  ریش  - مئاق ناتسرامیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000195 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  مئاق ) ناتسرامیب  یتعیرش  نادیم  دهشم  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات ریش   ریش ناونع : : ناونع 5353
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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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585904 :: 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
1101093498004670 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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سلریاو  رتسب  یور  رب   ptp طابترا یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دقن تخادرپ 

1101003365000151 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 5454

سلریاو سلریاو رتسب   رتسب یور   یور ربرب     ptpptp  طابترا طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 68 ھحفص 43 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ترایز5585095 جح و  نامزاس  تابتع  هرمع و  جح و  یاه  هناماس  هعسوت  هحفص 12)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5585261 هناماس  زاس و  متسیس  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  خسن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا 
لاس 1401 رد  یار  نیون  اسرب  تکرش  هب  طوبرم  کینورتکلا  تلود 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5585439Essential لماش  McAfee ینامزاس سوریو  دض  یرازفا  مرن  سیورس 
,Endpoint,Adaptive,Device control,security manag

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5585479 نلاس  هب  طوبرم  تاعطق  تازیهجت و  بصن  هحفص 45)زیهجت و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تیاس5585487 بو  یزاس  هدایپ  هحفص 12)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5585559( هتسبرادم نیبرود  یریوصت (  شیاپ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 57)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخس5585577 یرازفا ،  مرن  یا ( هنایار  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  ءاقترا ،  ریمعت ،  مالعتسا 
 ( هکبش یرازفا و 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح5585824 تهج  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تامدخ5586117 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاترپ5586124 دیرخ  هحفص 12)زاین ب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 68 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 * سنارفنک نلاس  هب  طوبرم  تاعطق  تازیهجت و  بصن  زیهجت و  تسویپ *  رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003057000111 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * سنارفنک نلاس  هب  طوبرم  تاعطق  تازیهجت و  بصن  زیهجت و  تسویپ *  رد  حرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431994191 یتسپ :  دک  شبن خ 28 ،  یدابآدسا - نیدلا  لامج  دیس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81122428-021  ، 88728981-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88723554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 68 ھحفص 45 
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بارس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس ضرع 15  لوط و  رتم  عطقنم 13000  یشک  طخ  رتم و  یتناس  ضرع 15  لوط و  رتم  دتمم 6000  تروص  هب  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیفس یئزج  کت  درس  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  اب  رتم 

1101005813000037 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  بارس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم یتناس  ضرع 15  لوط و  رتم  عطقنم 13000  یشک  طخ  رتم و  یتناس  ضرع 15  لوط و  رتم  رادقم 6000  هب  دتمم  تروص  هب  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیفس یئزج  کت  درس  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  اب 

5471875119 یتسپ :  دک  بارس ،  یرادرهش  سدق  هارراهچ  بارس  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229510-041  ، 43228167-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43225235-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دتمم دتمم تروص   تروص هبهب   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 68 ھحفص 46 
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زاوها هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5585018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاک تعرس  یزیمآ  گنر  ) نمهب نابایخ 22  هاگشناد  کرهش  ، زاوها کرهش  ، هیشالم ریسم  رد  عقاو  یئزجود  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها یرادرهش  جنپ  هقطنم  حطس  رد  اه )

1101096424000017 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک هرادا  زا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سیسات تارغت و  نیرخآ  ، همانساسا لیبق  زا  تکرش  کرادم  هیلک  هئارا 

.تسا یمازلا  یگنهامه  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  هئارا 

6134938835 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ینف  هنیاعم  بنج  یتشهب  دیهش  نابایخ  شبن  یمشاه  دیهش  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33397205-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33397203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم  مم ریسم ردرد   عقاو   عقاو یئزجود   یئزجود گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 68 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mkp3g5gp3jlzf?user=37505&ntc=5585018
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5585018?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5585033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب  ینیبرود (  رامش  ددرت  هاگتسد  تاعالطا 27  طخرب  لاسرا  شیاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(

1101004572000054 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 : 

1401/05/27 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

ینیبرود ینیبرود رامش   رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد تاعالطا  2727   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیاپ   شیاپ یروآ ،  ،  یروآ عمج   عمج یرادهگن ،  ،  یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب تخادرپ  هوحن  هلحرم - ود  رد  رتم  لوط 20000  هب  یکیفارت  درس  دیفس  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکنامیپ هدهع  رب  گنر  هیهت  هام - رد 10  یطاسقا 

1101005977000056 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/01 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  ههام - تنامض 9  اب  هلحرم - ود  رد  رتم  لوط 20000  هب  یکیفارت  درس  دیفس  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راکنامیپ هدهع  رب  گنر  هیهت  هام - رد 10  یطاسقا 

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابهتسا یتسویپ  حرش  قبط  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000338 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نت 950 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

تروصب تروصب تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن هلحرم - - هلحرم ودود   ردرد   رتم   رتم   2 000020000 لوط   لوط هبهب   یکیفارت   یکیفارت درس   درس دیفس   دیفس گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
راکنامیپ راکنامیپ هدهع   هدهع ربرب   گنر   گنر هیهت   هیهت هام - - هام   1010 ردرد   یطاسقا   یطاسقا

6060

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم ساسا   ساسا حلاصم   حلاصم 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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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو smd150 روتکژرپ ددع  150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000065 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارواخ لارآ  تعنص  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم   KH150 لدم  W 150 ناوت  SMD رباعم ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 150 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناکمیس نایاش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق   2x35+16+25 mm^2 22 mm عطقم حطس   XLPE شکور سنج  رادهگندوخ  لباک  الاک :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرامش ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000076 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرامش ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  دیرخ  1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو smd150smd150 روتکژرپ   روتکژرپ ددع   ددع 150150 ناونع : : ناونع 6262

یرامش یرامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  ولبات  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000138 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  هیاپ و  اب  لیردراگ  بصن  یروآ ،  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000135 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار تهج   تهج ولبات   ولبات هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ اباب   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن یروآ ،  ،  یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 68 ھحفص 51 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  ولبات  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000137 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  هدابآ  ناتسرهش  یدورو  روحم  رد   LED غارچ بصن  لمح و  دیرخ -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000342 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 9600 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار تهج   تهج ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

ناتسرهش ناتسرهش یدورو   یدورو روحم   روحم ردرد     LEDLED  غارچ غارچ بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ -  -  دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 68 ھحفص 52 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  یا  هبرگ  مشچ  بسچ  یا و  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000136 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ بسچ   بسچ وو   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 68 ھحفص 53 
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ییاهتکرش  ( رکرام لینو و  گنربش ، بصن  هیهت و   ) هیلقن لیاسو  یزاسراکشآ  اب  نالیگ  یاهداج  ناربراک  ددرت  ینمیا  یاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و ینمیا  تازیهجت  شورف  تیلاعف  عوضوم 

1101001162000108 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهولبات بسک  هناورپ  ناگدنراد  کیفارت ، ینمیا و  شزومآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تکرش  مالعتسا  نیا  رد  دنناوتیم  یلاتیجید  یتاغیلبت و 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عوضوم عوضوم اباب   ییاهتکرش   ییاهتکرش (( رکرام رکرام وو   لینو   لینو گنربش ، ، گنربش بصن   بصن وو   هیهت   هیهت  ) ) هیلقن هیلقن لیاسو   لیاسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ اباب   یایا   هداج   هداج ناربراک   ناربراک ددرت   ددرت ینمیا   ینمیا یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع
...و ...و ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت شورف   شورف تیلاعف   تیلاعف

6969

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

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

زا 68 ھحفص 54 
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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 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

5586117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تافلخت تبث  هناماس  کی  تازیهجت  تامدخ  هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تاصخشم  هب  رورم (  روبع و 

1101004572000055 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 : 

1401/05/27 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارازگنامیپ5585682 -PG-160 بایزلف یتسد  هحفص 22)تکار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تافلخت تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس کیکی   تازیهجت   تازیهجت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ،  ،  یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ،  ،  یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
رورم رورم وو   روبع   روبع

7070

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

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

زا 68 ھحفص 55 
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هردمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5585156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .یتسویپ ( ریواصتو  مالعتسا  ربارب  یرهش  ناملبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000048 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   kg 130 نزو  cm 45 عافترا  45x45 cm داعبا یکراپ  راکور  ینتب  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دابآ تنج  نتب  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  نتب  ایاپ  یتراجت  مان   cm 120 عافترا ینتب  ینابایخ  ییانشور  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40x57 cm زیاس یتخرد  حرط  یرهش  یاضف  دربراک  ینتب  رد  نودب  هلابز  لطس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم  یتخرد  هخاش  هس  حرط   m 1 عافترا  50x80 cm زیاس  T3 لدم ینیئزت  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524008-024 :: 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

ینتب ینتب ردرد   نودب   نودب هلابز   هلابز لطس   لطس یکیرتکلا - - یکیرتکلا تباث   تباث دنب   دنب هار   هار -- ییانشور ییانشور غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ -- ینتب ینتب یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 68 ھحفص 56 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1180-14010179 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5586157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 90 نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1181-14010180 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 23-05-1401 25-05-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5586161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس  هورگ  هرکرک 125  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامش5585510 ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  هحفص 45)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نارازگنامیپ5585682 -PG-160 بایزلف یتسد  هحفص 22)تکار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

9090 هرکرک   هرکرک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7272

125125 هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 68 ھحفص 57 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش حطس  رد  صخشم  نکاما  زا  هنکما  دادعت 3  زیهجت  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  تاقلعتم  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000112 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تکرش حطس   حطس ردرد   صخشم   صخشم نکاما   نکاما زازا   هنکما   هنکما دادعت  33   دادعت زیهجت   زیهجت تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

(( هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت (  (  یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 68 ھحفص 58 
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تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم ) نیبرود  یریوصت (  شیاپ  تازیهجت  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000055000030 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   VESTON هدنزاس عجرم   VESTON یتراجت مان   IP66 لدم  300x200x120 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  قرب  راد   IP میسقت هبعج  الاک :  مان 

نایناریا زارف  رتسگ  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
رظان قفا  انیب  هدنزاس  عجرم  رظان  قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIV-MZ2175-WS لدم  IP هکبش تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TNQ-M4864-H لدم  IP هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIV-M5336-WS لدم  IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIQ-M5336-WSM لدم زیاروتوم  زنل  اب   IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TSF-N2424-SGP لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TSG-N822-SP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/03 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 1000 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
سراپ رمیلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 1/5 تماخض  m 6 لوط  mm 20 رطق قرب  هلول  الاک :  مان 

هخاش 380 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا یاهزوجم  هیارا  رهم 1403  دیسررس  اب  هنازخ 006  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ - حرش  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09355627761 یگنهامه نفلت  - تس یرورض  مالعتسا  مرف  لاسرا  دات و  هدش و 

9137953451 یتسپ :  دک  راهب 27 ،  ارعشلا  کلم  نابایخ  - یرادناتسا بنج  - راهب ارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38594001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38594005-051 :: 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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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  غلبم  لک  تخادرپدشاب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطمدیاب  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  (15/11/1403 دیسررس ازخا 010 ) لایر  2500000000

1101004024000016 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   IPC-HFW3300C لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن نیمات  روکذم  هنازخ  دانسا  قباطم  ار  نیبرود  دادعت  نیرتشیب  هک  ددرگ  یم  بوسحم  مالعتسا  هدنرب  یا  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیرخ و ...  تردق  ظفح   - هدوزفا شزرا  - لمح هنیزه  - روتکاف یاهب  لماش  هک  هدوب  لایر  ییاهن 000ر000ر500ر2  یتخادرپ  هنازخ  دانسا  لک  غلبم 

6718963473 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  یرسک - نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7241305-083  ، 37240944-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37240066-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح تهج  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000028 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-P2F5W-I30S لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سراپ هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   NVR-P32-4A لدم  TB 40 تیفرظ هلاناک  هکبش 32  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

رازفا طابترا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناربآ دبیم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 20   mm 25 رطق  m 6 لوط  PVC یتارباخم هلول  الاک :  مان 

هتسب 150 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یفطصم هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   m 1 رادقم ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   CAT6 FTP 100O 1M لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
یرضخ

ددع 310 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دیئات  دروم  دیاب  یضاقتم  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح تهج   تهج نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777

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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یتالصاوم (  یاه  روحم  یاهرتپیر  یتراظن و  نیبرود  لکد  گنیترا 30  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000026 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رامش5585033 ددرت  هاگتسد  تاعالطا 27  طخرب  لاسرا  شیاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ، 
ینیبرود

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5585649 رادم  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتالصاوم یتالصاوم یاه   یاه روحم   روحم یاهرتپیر   یاهرتپیر وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود لکد   لکد   3030 گنیترا   گنیترا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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 " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

UT11/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسدادرم 8:00هرامش متسیب  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INVITATION TO TENDRE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to interested

reputabl.companies active in Urea market. Therefore we would like to invite you to submit your mos.competitive proposal
.based on below conditions not later than 08:00 on Saturday,20 August 2022,A.M. Tehran time

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناسارخ  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ
یتسپ 9458186111 دک 

2443523 583 98 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2443528-583 998 :: سکف :: E-mail:sales@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5585558INVITATION TO TENDRE(63 هحفص )  itsits

(( 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

تسارح5585824 تهج  هحفص 57)نیبرود  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

قیرح5586270 نالعا  متسیس  هحفص 27)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

INVITATION TO TENDREINVITATION TO TENDRE ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 68 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kmyujcet7gnkf?user=37505&ntc=5585558
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5585558?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ترارح5586000 دود و  هحفص 27)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایئزج هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   ccr1009 -v6-ic ددع ددع udm - pro و 1  تنیوپ و 1  سسکا  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ 

1101001022000807 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   SACOA یتراجت مان   AP-212 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   ccr1009 -v6-ic ددع ددع udm - pro و 1  تنیوپ و 1  سسکا  ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5584971 ناریا   ccr1009 -v6-ic ددع ددع udm - pro و 1  تنیوپ و 1  سسکا  ددع  دیرخ 6 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم 

هحفص 64) سسکا  ( سسکا

تایئزج تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   ccr1009 - v6 - icccr1009 - v6 - ic ددع   ددع   11 وو     udm -  proudm -  pro  ددع ددع   11 وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ

8080

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

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

زا 68 ھحفص 64 
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(( 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامدخ5586117 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامدخ5586117 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 45) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ترارح5586000 دود و  هحفص 27)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 68 ھحفص 65 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000134 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585964 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  یجاح  سابعردنب - هار  سیلپ  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآ  یجاح  سابعردنب - هار  سیلپ  یساسا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,289,616,452 یلام :  دروآرب 

لایر   1,264,480,823 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا  سابعردنب - کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ –  راولب  یاهتنا  سابعردنب -  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

ینتب5585156 رد  نودب  هلابز  لطس  یکیرتکلا - تباث  دنب  هار  - ییانشور غارچ  هیاپ  - ینتب یاهمتسیسیلدنص  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هار5585964 سیلپ  یساسا  هحفص 65)تاریمعت  دنب  ( دنب هار   هار

هار هار سیلپ   سیلپ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 68 ھحفص 66 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5585965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشد 3 هاگنامرد  لیوحت  لحم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخو  دمیآ  یاراد  دشاب  یناریا  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050069000003 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
برد اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  برد  اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدنزاس  عجرم   210x105x14 cm زیاس یبوچ  تقرس  دض  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشد 3 هاگنامرد  لیوحت  لحم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخو  دمیآ  یاراد  دشاب  یناریا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرتسگداد  یوربور  جح -  راولب  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243329-066  ، 33232238-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232238-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبوچ5585965 تقرس  دض  هتخاس  شیپ  هحفص 67)رد  تقرس  ( تقرس دضدض  

یبوچ یبوچ تقرس   تقرس دضدض   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ردرد   ناونع : : ناونع 8282
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(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

هکبش5584899 لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5584953 لیاف  طیارش  قفو  ربراک  تهج 40   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 12)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزآ5585086 یاه  هاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5585195 مرن  - تاعالطا یروانف  هحفص 12)رتویپماک و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5585261 هناماس  زاس و  متسیس  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  خسن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا 
لاس 1401 رد  یار  نیون  اسرب  تکرش  هب  طوبرم  کینورتکلا  تلود 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتشم5585262 اب  طابترا  تیریدم  هحفص 12)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5585439Essential لماش  McAfee ینامزاس سوریو  دض  یرازفا  مرن  سیورس 
,Endpoint,Adaptive,Device control,security manag

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس5585487 بو  یزاس  هدایپ  هحفص 12)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5585492 ( LMS  ) نیالنآ شزومآ  هناماس  هحفص 12)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخس5585577 یرازفا ،  مرن  یا ( هنایار  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  ءاقترا ،  ریمعت ،  مالعتسا 
 ( هکبش یرازفا و 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5585693 مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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