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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 دادرم   دادرم   3131 هبنشود   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   135,910هکس , 000135,910 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   128هکس ,970 , 000128 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس203,800203,800رالد سیئوس کنارف   308,500308کنارف ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 78هکس ,000 , 00078 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   226رالد ,500226 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   78لایر ,43078,430

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 48هکس ,000 , 00048 ,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک , 10030 , 100

رایع رایع   1818 یالط   1یالط ,243,7001 , سیلگنا243,700 سیلگنا دنوپ   ,348دنوپ 190348, نپاژ190 نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 15,9202 15,920

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7070))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 55

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

باختنا دنیارف  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم :: 1401/06/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609688 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار  خساپپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم

یناسنا عبانم  عماج  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت ، یحارط ، عوضوم  اب  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدش مالعا  هتشر  رد  کیتامروفنا )  ) یزاجم یاضف  یلاعیاروش  هبتر  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ردانب  نامزاس  مهدزاود  تاسلج ط  نلاس  لحم  خساپ  شسرپ و   :: سردآ سردآ
nfdvoh

84931-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هدرشف شور  هب  یا  هلحرم  کی  دیدجت  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1400/س ت/23 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609715 :: هرازه هرازه زوردکدک   تعاس 8   - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ بای  تهج  روباشین و  ماج و  تبرت  شیاپ  دنجریب ، بای  تهج  شیاپ و  یاه  تیاس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

HSE ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  لایر -  نیمضت 560/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

میظنت نامزاس  تاعالطا  یروانف  طابترا و  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش - نابایخ   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

89661703-021-05131900940  - :: 89662529 و 021-89662583 نفلت :: WWW.CRA.IR-Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتشم یرتشم شرافس   شرافس یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 11

بای بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ یاه   یاه تیاس   تیاس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 22
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اپیاس وردوخ  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00-04  - د / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airic-ir.com :: عبنم :: 2022/09/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOC یزاس هدایپ  رب  تراظن  شزوما و  یحارط  هرواشم  تامدخ  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

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

saipacorp.com :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یناریا  ) لخاد تخاس  یرزیل  یاهرنوت  نوبیر و  جیرتراک ، - 

یتاغیلبت یایاده  - 
یبورکیم و ...  راب  شجنس  ، یکاروخ نغور  یاهرتست  یهاگشیامزآ : تازیهجت  - 

 ... دلهدنه و دراه  عاونا  جیروتسا ، یزاس  هریخذ  لیابوم  بات  پل  هنایار  هکبش  چیئوس  لماش   IT هزوح تازیهجت  - 
..و راکدوخ  ذغاک و  یلدنص ،  یرادا ،  زیمت  لماش  یرادا  تاموزلم  - 

شک کدی  اه و  کارتفیل  کیتسال  یکدی و  مالقا  - 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هناخریبد  کی  هرامش  برد  نابایخ 55  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 15  نارهت   :: سردآ سردآ

هانپ رواد  یاقا   48952596 :: نفلت :: WWW.SAIPACORP.COMنفلت 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

SOCSOC  یزاس یزاس هدایپ   هدایپ ربرب   تراظن   تراظن وو   شزوما   شزوما یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

نغور نغور یاهرتست   یاهرتست یهاگشیامزآ : : یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت یتاغیلبت -  -  یتاغیلبت یایاده   یایاده یناریا - ) - ) یناریا  ) ) لخاد لخاد تخاس   تخاس یرزیل   یرزیل یاهرنوت   یاهرنوت وو   نوبیر   نوبیر جیرتراک ، ، جیرتراک نیمات   - - نیمات ناونع : : ناونع
دراه دراه عاونا   عاونا جیروتسا ، ، جیروتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ لیابوم   لیابوم بات   بات پلپل   هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس لماش   لماش   ITIT هزوح   هزوح تازیهجت   تازیهجت وو ...  ...  - - یبورکیم   یبورکیم راب   راب شجنس   شجنس ،، یکاروخ یکاروخ

وو شکشک   - - کدی   کدی وو   اهاه   کارتفیل   کارتفیل کیتسال   کیتسال وو   یکدی   یکدی مالقا   مالقا ..و -  -  ..و راکدوخ   راکدوخ وو   ذغاک   ذغاک یلدنص ،  ،  یلدنص یرادا ،  ،  یرادا زیمت   زیمت لماش   لماش یرادا   یرادا تاموزلم   تاموزلم وو - ...  - ...  دلهدنه   دلهدنه
یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش ... ... 

44
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نوراک یتعنص  هیحانزاوها  زاوها -  یزاس  هلول  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

M/302/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: Fridays and public holidays,from 8:00 a.m. toهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
.12:00 p.m

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( The Ahvaz Pipe Mills (Public Joint Stoc.company یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
intends to sell the existing imported equipment (new and brand new) of itsCNG capsules production line as described in the

following tabl.completely or partially with the following conditions through a public auction to qualified buyer/s:Row

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(The Ahvaz Pipe Mills (Public Joint Stoc.company :: سردآ سردآ

0031 3227 061 :: نفلت :: http://www.apm-ir.com/نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

 , هدرپس ذخا  نودب  تخاس   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0019006-T29 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/12هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یبآ  روتکجا  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

intends to sell the exis ting imported equipmentintends to sell the exis ting imported equipment ناونع : : ناونع 55

یناشن یناشن شتآ   شتآ یبآ   یبآ روتکجا   روتکجا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092500000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:15عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609091 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع )  CONTROLLER RAID(2 رلرتنک دیر  ددع ،) کی   ) رتویپماک سیک  ددع ، ) 4) کر رورس ، هاگتسد  دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( ددع  CONTROLLER RAID(2 رلرتنک دیر  ددع ،) کی   ) رتویپماک سیک  ددع ، ) 4) کر رورس ، هاگتسد  دیرخ 3  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   875,900,000 نیمضت :  غلبم 

هصقانم  دانسا  طیارش  همان و  توعد  هدام 7  رد  روکذم  دراوم  یقاب  روکذم و  غلبم  نازیم  هب  ینیمضت  یکناب  کچ  لماش  نیمضت  دراوم  نیمضت :  تاحیضوت 
16:15 تعاس : 1401/09/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  لیقع -  نب  ملسم  شبن  یرتم -  نابایخ 24  یررهش -   ، 1874614141 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت

:: 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

CONTROLLER RAIDCONTROLLER RAID  رلرتنک رلرتنک دیر   دیر رتویپماک ، ، رتویپماک سیک   سیک کرکر ،  ،  رورس ، ، رورس ناونع : : ناونع 77

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هدرشف شور  هب  یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/2/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/06/01  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور   11

tic.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هسزور  تعاس 12   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609921 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس   12:15

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270  ، 000  ، 000 دروآرب 000 ،  اب 

ینمیا تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  لقادح 3  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 
لایر غلبم 15.000.000  دانسا :  شورف  یاهب 

یم لایر  نویلیم )  دصراهچ  درایلیم و  هدزای   ) 11  ، 400  ، 000 راک 000 ،  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و 
رودص و نامز  زا  هام  هس  هیلوا  رابتعا  تدم  اب  طرش و  ودیق  نودب  تشگرب ،  لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  هکدشاب 

همان نیئآ  قباطم  تخاسریز و  تاطابترا  تکرش  مان  هب  یلخاد  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  رگید  ههام  هس  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  انب  دیدمت  لباق 
یتلود تالماعم  نیمضت 

 ، نادنخدیس لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
هقبط 8  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش  نابایخ  یوربور 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب 

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

First Announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

36/03-1/103 140 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 2:00هرامش  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم تعاس 10:00عبنم  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610015 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Subject of Tender:Leasing 3MHz bandwidth capacity on TürkmenÄ le Satellite for 3 years in accordance with the technical

.specification and other terms and conditions mentioned in the tender documents
لایر  2/110/000/000 دروارب :

لایر  1/000/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا یروهمج  یامیس  ادص و   :: سردآ سردآ

00982122167053  : :: نفلت :: www.iriboffice.ir/tenders and http://iets.mporg.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

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

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

2001003051000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610327 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ  بای  تهج  روباشین و  ماج و  تبرت  شیاپ  دنجریب ، بای  تهج  شیاپ و  یاهتیاس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناگرگ بای  تهج  روباشین و  ماج و  تبرت  شیاپ  دنجریب ، بای  تهج  شیاپ و  یاهتیاس  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   560,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

کیفارت5609232 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمأت و  هحفص 11)هیهت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

Leas ing 3 MHz bandwidth capacity on TLeas ing 3 MHz bandwidth capacity on TürkmenrkmenÄ le  Satellitele  Satellite ناونع : : ناونع 99

بای بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ یاهتیاس   یاهتیاس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 71 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

بای5609715 تهج  شیاپ و  یاه  تیاس  هحفص 5)لیمکت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5609939SOC یزاس هدایپ  رب  تراظن  شزوما و  یحارط  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610442 - یتاغیلبت یایاده  یناریا - )  ) لخاد تخاس  یرزیل  یاهرنوت  نوبیر و  جیرتراک ، نیمات  -
هزوح تازیهجت  یبورکیم و ...  - راب  شجنس  ، یکاروخ نغور  یاهرتست  یهاگشیامزآ : تازیهجت 

دلهدنه دراه  عاونا  جیروتسا ، یزاس  هریخذ  لیابوم  بات  پل  هنایار  هکبش  چیئوس  لماش   IT
یکدی و مالقا  ..و -  راکدوخ  ذغاک و  یلدنص ،  یرادا ،  زیمت  لماش  یرادا  تاموزلم  و - ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  شک  - کدی  اه و  کارتفیل  کیتسال 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/6/3  زا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

:. دیامن راکنامیپ  باختنا  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ریز  یاه  هژورپ  یارجا  تهج  دراد  رظن  رد  ناهفصا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلوا دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-18-76  ) جارعم نابایخ  یزاسور  هدایپ 

هام  یارجا 3  تدم  لایر و   10,000,000,000
هیلوا دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-18-77  ) ونهد رصعیلو  نابایخ  یزاس  ور  هدایپ  . 2

هام و یارجا 5  تدم  لایر و   24٫000٫000,000
هیلوا دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-18-78  ) نیرز هب  ساپس  یاه  نابایخ  زا  یلاصتا  نابایخ  ثادحا  .3

هام  یارجا 4  تدم  لایر و   16٫600٫000,000
هیلوا دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-18-79  ) یزارخ دیهش  هارگرزب  یاه  هدرن  حالصا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  ینایم  ژویفر  یراذگ  هدرن  . 4

هام یارجا 3  تدم  لایر و   12٫000٫000,000

لایر غلبم 500,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1٫200٫000٫000

لایر  830,000,000
لایر   600.000.000

نارمچ رتکد  نابوتا  یادتبا  هواک  نابایخ  :: ر  سردآ سردآ

:: نفلت :: www,isfahan.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

ینایم ینایم ژویفر   ژویفر یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن نیرز   - - نیرز هبهب   ساپس   ساپس یاه   یاه نابایخ   نابایخ زازا   یلاصتا   یلاصتا نابایخ   نابایخ ثادحا   ثادحا یزاسور -  -  یزاسور هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 71 ھحفص 11 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  ات  خروم 1401/5/30  هبنشکی   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/6/3

بونج هعسوت   :: عبنم تعاس 12عبنم خروم 1401/6/15  هبنش  هس   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608804 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   هبنشراهچ 1401/6/16   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  عوضوم  هرامش 2001001467000103  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هصقانم 2 ) دیدجت  )

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناتسزوخ امه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ( 2001001467000103  ) هرامش زا  داتس  تلود  کینورتکلا  دندوب  هدش  ناتسا  تاکرادت  هناماس  رد  هرامش 1401/36/103  هب  هدش  تبث  یهگآ  وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(2001001467000105  ) داتس هناماس  هرامش  هرامش 1401/36/105 و  هب  هصقانم 2 ) دیدجت   ) ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  عوضوم 

دیدجت  ) زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  عوضوم  اب  ( 2001001467000104  ) داتس هناماس  هرامش  هب  هرامش 1401/36/104  هب  هصقانم  و 
هب دانسا  یهگآ و  طیارش  ریاس  دناسر  یم  یهاگآ  هب  تفای  رغت  ( 2001001467000106  ) داتس هناماس  هرامش  هصقانم 1401/36/106 و  هرامش  هب  هصقانم 2 )

.دشاب یم  یقاب  دوخ  توق 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

یگدیسر نامیپ و  هرادا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یلصفم -  -  یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7  حطس  رباعم  رد  یضرع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 9.794.680.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

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

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

2001093948000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609232 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وئدیو لرتنک  یموینیملآ و  رچکارتسا  لانیجروا ،  هیاپ  لاو ، وئدیو  لماش  کیفارت  لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمأت و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاو 

ناهفصا  ناتسا  ناشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  شیاپ  زکرم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت  لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمأت و  هیهت ،  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشاک یزکرم  یرادرهشرذابا  نابایخ  ناشاک   ، 8716631177 یتسپ :  دک  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  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

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ وو   نیمأت   نیمأت هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001234000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1 قرشلامش نها  هار  لک  هرادا  ) دهشم نارهت  روحم  126و184و223  رتمولیک یاهلپ  تسد  ناپ  دیرب  هیدار و  میمرت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

دورهاش  ، 3617713136 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  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

هموح زیربت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095050000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:20عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610012 :: هرازه هرازه 13:00دکدک   تعاس :   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هموح  زیربت و  یمومع  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح  زیربت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  یکینورتکلا  تیلب  تراک  ژراش  شورف و 

هموح زیربت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  یکینورتکلا  تیلب  تراک  ژراش  شورف و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,886,332,000 نیمضت :  غلبم 

دشاب یم  هموح  زیربت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  مانب  ههام  هس  یکناب  همان  تنامض  رابتعا  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  زیراو  یدازآ  هبعش  رهش  کناب  باسح 1006135007  هرامش  هب  یلام و  روما  لیوحت  یکیزیرف  یزیراو  شیف  لصا 

تعاس 13:30  1401/06/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت  رهش : 

 5187616444 یتسپ :  دک 
هموح زیربت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  یرادا  نامتخاس  لحم  دادرم  نابایخ 5  مجنم  راولب 

:: 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

اهلپ اهلپ تسد   تسد ناپ   ناپ دیرب   دیرب وو   هیدار   هیدار میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 1616

تکرش تکرش یکینورتکلا   یکینورتکلا تیلب   تیلب تراک   تراک ژراش   ژراش وو   شورف   شورف یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 71 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5609232 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمأت و  هحفص 11)هیهت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لک  هرادا  تیاس  بو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003365000162 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لکلک   هرادا   هرادا تیاس   تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 71 ھحفص 15 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PVT-Pro رازفا مرن  لگناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002731 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(MTC  ) لادبا یتعنص  یاه  هژورپ  تیریدم  هدنزاس  عجرم   PVT PRO یتراجت مان  یا  هقلح  یقلط 1  باق   PVT PRO سنسیال  CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
لادبا یتعنص  یاه  هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  لودج  ساسارب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  هئارا  یمازلا و  داتس  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسیابیم 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PVT-ProPVT-Pro  رازفا رازفا مرن   مرن لگناد   لگناد ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 71 ھحفص 16 
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هیولیگهک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب و 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspekyEndpointSecurity for Business-Select سوریو یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003441000095 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

kaspekyEndpointSecurity for Business-Select سوریو یتنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591874196 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  - نارادساپ نابایخ  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242068-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242072-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000026 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دسرب تاعالطا  یروانف  تسارح و  دحاو  دات  هب  همانتنامض و  یاراد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kaspekyEndpointSecurity for Bus iness-SelectkaspekyEndpointSecurity for Bus iness-Select سوریو سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 2020

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 71 ھحفص 17 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5609400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  قباطم  ) تفاسورکیام  EPM راکهار زا  هدافتسا  تیلباق  اب  اه  هژورپ  تاعالطا  لدابت  تخاسریز  تشادهگن  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003051000032 زاین :  هرامش 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا هدش  رداص  تیلاعف  زوجم  هئارا  تکرش و  طسوت  هدش  ءاضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  تامدخ و  حرش  رد  تاجردنم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ( دشاب یم  لوبق  لباق  زین  دیدمت  تسد  رد  یاهزوجم  ) یا هنایار  یفنص  ماظن 

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

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

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم )) تفاسورکیام تفاسورکیام   EPMEPM راکهار راکهار زازا   هدافتسا   هدافتسا تیلباق   تیلباق اباب   اهاه   هژورپ   هژورپ تاعالطا   تاعالطا لدابت   لدابت تخاسریز   تخاسریز تشادهگن   تشادهگن وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

2222
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگراک دک  هئارا  همیب و  رسک  ناگیار و  بصن  اب  هارمه  لوسنک  هارمهب   eset سوریو یتنآ  ناونع : 

14011733 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یهاگراک یهاگراک دکدک   هئارا   هئارا وو   همیب   همیب رسک   رسک وو   ناگیار   ناگیار بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه لوسنک   لوسنک هارمهب   هارمهب   eseteset سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2323
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5609871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یت  یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  ءاهب  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متشه 1401. راب  یناقلاط 

1101030095000045 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
کرادم قبط  1 دادعت : 

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

متشه راب  یناقلاط  ناتسرامیب  یت  یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  ءاهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.1401

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یتیت   یایا   هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یمجح   یمجح هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2424
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف 2130  SMART سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000116 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(L-FPR2130T-TMC-3Y-SMART(ONLINE SMART LICENSE - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  دنودارم  ای  ناگدازآ  یاقا  اب 64492828  رتشیب  ینف  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  اب 

دوش یم  تخادرپ  یروا  نف  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  هتفه  اتیاهن 3 تخادرپ  هوحن 

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

64492307-021  ، 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

مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5610143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم   / nsx یزاس یزاجم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000053 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یزاس  یزاجم  متسیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

21302 130 لاوریاف   لاوریاف   SMARTSMART سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 2525

nsxnsx  یزاس یزاس یزاجم   یزاجم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هربراک  هلاس 5  ینامزاس 1  یا  هفرح  هخسن  ویو  سروب  هناماس  کارتشا  قح  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000422 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب تسویپ  طیارش  ساسا  رب  دیامن و  مادقا  تسویپ  دانسا  یاضما  هب  تبسن  تسا  فظوم  تکرش  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن مادقا  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن 

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ییاتسور  بالضاف  بآ و  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 15 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلماع ود  تیوه  زارحا  تاطابترا و  گنیروتینام  شیاپ و  لوژام  هناماس و  یزادنا  هار  یربیاس -  یزاس  نما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005669000182 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1402/06/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نما رود  هار  زا  تاطابترا  گنیروتینام  شیاپ و  لوژام  هناماس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435152-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش هبهب   هربراک   هربراک   55 هلاس   هلاس   11 ینامزاس   ینامزاس یایا   هفرح   هفرح هخسن   هخسن ویو   ویو سروب   سروب هناماس   هناماس کارتشا   کارتشا قحقح   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727

یلماع یلماع ودود   تیوه   تیوه زارحا   زارحا وو   تاطابترا   تاطابترا گنیروتینام   گنیروتینام وو   شیاپ   شیاپ لوژام   لوژام وو   هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار یربیاس -  -  یربیاس یزاس   یزاس نما   نما ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLINK DMC 515SC FIBER MEDIACONVERTER PN IMC515 SCED4G لدم روتروناک  ایدم  هاگتسد  ود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000213 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
DLINK DMC 515SC FIBER MEDIACONVERTER PN IMC515 SCED4G - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاوخ یرویط  یاقآ  سامت 35912288  نفلت   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DLINK DMC 515SC FIBER MEDIACONVERTER PN IMC515 SCED4GDLINK DMC 515SC FIBER MEDIACONVERTER PN IMC515 SCED4G لدم   لدم روتروناک   روتروناک ایدم   ایدم هاگتسد   هاگتسد ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FORTIGATE 600EوFORTIWEB1000E لواریاف :  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000118 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ددع 1 دادعت  FC-10-V1005-934-02-36 سنسیال -1 - 

ددع دادعت 2  FC -10-F6HOE-950-02-36 سنسیال -2
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاع یاروش  یهاوگ  نتشاد  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپو  هداد  خساپ  یلک  تروصب  دکناریا  کی  اب  سنسیال  ددع  هس  هنیزه  لک  عمج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ناگدازا  دنودارم  ینف 2828 تاعالطا  تهج  تسیمازلا  کیتامروفنا 

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

64492307-021  ، 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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FORTIGATE 600EFORTIGATE 600Eوو FORTIWEB1000EFORTIWEB1000E لواریاف :  :  لواریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشکهز یرایبآ و  یاههکبش  رد  یلیوحت  بآ  یمک  شیاپ  شجنس و  تهج  قیقد  رازبا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ

1101001597000156 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تاعطق  رادم و  هتخت  تخاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401-06-4 دانسا : دولپآ  تلهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
خروم 1401-06-05 حبص  تعاس 9  : دانسا کیزیف  لیوحت  تلهم 

خروم 1401-06-05 تعاس 10  تاکاپ : ییاشگزاب 

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110072  هرامش  ( VHF ویدار رواپ  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003650 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  درب  الاک :  مان 
نطو شیدنا  ایوپ 

تس 10 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  ویدار ویدار رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 3232

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148558 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لرتنک درب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/12/03 عورش :  خیرات 
1400/12/08 نایاپ :  خیرات 

1401/06/05 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152216 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

هلاقن راون  تاراپآ  رازبا  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/12 عورش :  خیرات 
1401/05/19 نایاپ :  خیرات 

1401/06/05 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 3333

هلاقن هلاقن راون   راون تاراپآ   تاراپآ رازبا   رازبا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سرگاز  زاگ  تفن و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OXYGEN SCAVENGER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000700 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 
ناتسورس سراف ،  لیوحت :  لحم 

رب هوالعو  دینک  دراو  دک  ناریا  رد  ار  دوخ  لک  تمیق  دیاب  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
((. دراد تیولوا  یلخاد  دیلوت  )) .دینک یراذگراب  هناماس  رد  ار  ینف  داهنشیپ  یلام ،  داهنشیپ   - مالقا زیر  تمیق  یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138646-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا حرش  قباطم  ًاقیقد   ARC NET CONTROLLER CARD COMP. P/N SB871200-SOC هاگتسیا لرتنک  لنپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب همیمض 

1101091475000277 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   D0820 لدم لاتیجید  یجورخ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OXYGEN SCAVENGEROXYGEN SCAVENGER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

هاگتسیا هاگتسیا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) DCS یاه تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000747 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   DCS متسیس  MBX یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) DCS یاه تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ یاهریگچیئوس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000115 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   ABB RECTIFIER یتراجت مان   RESISTOR لدم  W 1400 ناوت یکیرتکلا  هدننک  وسکی  الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  ساسا  رب  ًافرص  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئاق رظتنم  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MGPG-214-4754 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 30-05-1401 07-06-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5610421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PRESSURE SWITCH DIAPHRAGM675 GE1PMFR CUSTOM CONTROL SENSORS PROOF15 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هرگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

روتارنژ روتارنژ یاهریگچیئوس   یاهریگچیئوس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3838

PRESSURE SWITCH DIAPHRAGM675 GE1PMFR CUSTOM CONTROL SENSORS PROOF15PRESSURE SWITCH DIAPHRAGM675 GE1PMFR CUSTOM CONTROL SENSORS PROOF15 ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454519 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلعش زاس  راکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000028 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یمامت  لاسراو و  لمح  هنیزه  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف رتفد  هیدات  وراک  لیوحتزا  دعب  هامکی  تخادرپ  / تسا هدنشورف  هدهعب 

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلعش هلعش زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 4040

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش نایاپ خیرات   00:00  - 1401/05/30 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
00:00  - 1401/06/01

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 00:00عبنم  - 1401/06/01 دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هلحرم  یارب  انیس  ناتسرامیب  سناژروا  بآ  عبانمو  یناشن  شتآ  یناسربآ ، رتسوب  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

300000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب سناژروا   سناژروا بآبآ   عبانمو   عبانمو یناشن   یناشن شتآ   شتآ یناسربآ ، ، یناسربآ رتسوب   رتسوب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242
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یسرباسح 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cisco catalyst - c3750x - 24t - e چوس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش زیرپ  تکاد و  هارمه  هب  هکبش  یشک  لباک  یارجا  مالقا و  هیهت  و 

1201001013000005 زاین :  هرامش 
یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 cisco catalyst - c3750x - 24t - e چوس هاگتسد  کی  - 
هکبش زیرپ  تکاد و  هارمه  هب  هکبش  یشک  لباک  یارجا  مالقا و  هیهت  و 

دریذپ تروص  یراذگ  تمیق  دیدزاب  زا  سپ 
هدازرداق 02182182326-324 ایوگ و  سدنهم  ناسانشراک 

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

1401/06/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 cisco catalyst - c3750x - 24t - e چوس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکبش زیرپ  تکاد و  هارمه  هب  هکبش  یشک  لباک  یارجا  مالقا و  هیهت  و 

دریذپ تروص  یراذگ  تمیق  یروضح  دیدزاب  زا  سپ 
هدازرداق 02182182326-324 ایوگ و  سدنهم  ناسانشراک 

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیرپ زیرپ وو   تکاد   تکاد هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا هیهت   هیهت وو     c isco catalyst -  c3750x -  24t -  ec isco catalyst -  c3750x -  24t -  e چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
هکبش هکبش

4343
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یسرباسح 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   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تالاصتا  ترا و  هاچ  هارمه  هب  یرتم  لکد 18  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001013000006 زاین :  هرامش 

یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هطوبرم تالاصتا  ترا و  هاچ  هارمه  هب  یرتم  لکد 18  بصن  - 

دریذپ تروص  دیدزاب  امتح  تمیق  دروآرب  تهج 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم تالاصتا  ترا و  هاچ  هارمه  هب  یرتم  لکد 18  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ تروص  دیدزاب  امتح  تمیق  دروآرب  تهج 

هدازرداق 02182182324-326 یاقآ  ایوگ و  یاقآ  ناسانشراک 

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تالاصتا   تالاصتا وو   ترا   ترا هاچ   هاچ هارمه   هارمه هبهب   یرتم   یرتم   1818 لکد   لکد بصن   بصن ناونع : : ناونع 4444
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یزکرم ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco switch ws c2960S - 48fps -L وکسیس هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004445000012 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960S-48TD-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یمیهاربا  یاقآ  هرامش 08633454218  اب  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب  . زاین  یلک  حرش  تاصخشم  قبط  الاک  تاصخشم  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819797844 یتسپ :  دک  نکسم ، ) ) یزار خ  نارهت - -خ  کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33454196-086  ، 33454111-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33124016-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس وکسیس هنایار   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4545

هکبش هکبش چوس   چوس لوژام / / لوژام ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 71 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gqsvs53wpvhvw?user=37505&ntc=5608894
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5608894?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110093  هرامش  هکبش ) چوس  لوژام /  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003645 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-OC3-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-GE-L لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   90Y9412 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GBPS لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 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

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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548013  هرامش  چوس )  بای  ریسم  تیک  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985003643 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 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

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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس چوس بای   بای ریسم   ریسم تیک   تیک ناونع : : ناونع 4747

هکبش هکبش تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110067  هرامش  تکوس )  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985003653 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش  نیرآ 103  لدم  رتویپماک  هکبش  راکوت  تکوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   8P8C لدم یطابترا  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 2000 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

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

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

زا 71 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xbd5szthjb69a?user=37505&ntc=5608938
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5608938?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152139 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدهاشم تمیق :  تایئزج 

cisco wsa لدم ساسا  رب  ناربراک  تنرتنیا  هب  یسرتسد  یزاس  هدایپ  نیمأت و  یحارط ،  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/22 عورش :  خیرات 
1401/05/29 نایاپ :  خیرات 

1401/05/31 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco wsacisco wsa لدم   لدم ساسا   ساسا ربرب   ناربراک   ناربراک تنرتنیا   تنرتنیا هبهب   یسرتسد   یسرتسد یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   نیمأت   نیمأت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 4949

رالیپرتاک رالیپرتاک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  .. 0132237  . یاضاقت اب  قباطم  .رالیپرتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003657 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 18000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-18HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406C روتارنژ روتوم   in 16/5 ردنلیسرس الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  زیبماک 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
عجرم  Thales Rail Signalling Solutions GmbH هدنزاس عجرم  لدم 5501   L 905 گنیکالرتنیا متسیس  لانگیس  کارت و  نزوس و  رلرتنک  کر  الاک :  مان 

لیر ناب  نمیا  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
رس یتآ  هدننک  هضرع  عجرم  رس  یتآ  یتراجت  مان   m^3\min 65 یهداوه تیفرظ   A300 لدم اوه  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  .. 0132237  . یاضاقت اب  قباطم  .رالیپرتاک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  ردنم ج  ینف  تاصخشم  قفو  مدوم  چیئوس و  ما  یو  یک  میس ، یب  دروبیک  سوام و  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101001070000194 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TM640W new لدم میسیب  سوام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  زیر  دوش و  هداد  صیصخت  هدش  صخشم  دک  ناریا  هب  روتکاف  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یراددوخ  هباشم  یالاک  داهنشیپ  زا 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم وو   چیئوس   چیئوس ماما   یویو   یکیک   میس ، ، میس یبیب   دروبیک   دروبیک وو   سوام   سوام تستس   ناونع : : ناونع 5151
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ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  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 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا ربتعم و  یتناراگ  اب  تسویپ و  کرادم  قبط  دیاب  سانجا  هیلک  دنشاب و  هتشاد  اتفا  زوجم  امتح  دیاب  ناکدننک  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تمالس  همیب  لک  هرادا  برد  ناگیار 

1101003350000009 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   CISCO 2800 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  برد  ناگیار  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  اب  تسویپ و  کرادم  قبط  دیاب  سانجا  هیلک  دنشاب و  هتشاد  اتفا  زوجم  امتح  دیاب  ناکدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هارمه 09131078498 هرامش.دشاب  تمالس  همیب 

8163674451 یتسپ :  دک  هام پ 21 ،  تسب  نب  نواعت -  لک  هرادا  بنج  هناخ -  هنیئآراولب   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6674481-031  ، 36674481-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36670051-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور تروپ / / تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5252
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ..... نک و عطق  یساشو  یکیتسالپ  تکوس  نفلت  یشوگ  هب  طوبرم  تاعطق  ناونع : 

14011924 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011927 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2x0/6mm2/black ینف هرامش  یرتم  فالک 100 ( تخت یکشم -   ) تخت جوز  ود  نفلت  طخ  میس  ناونع : 

14011927 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکنک عطق   عطق یساشو   یساشو یکیتسالپ   یکیتسالپ تکوس   تکوس نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5353

(( تخت تخت یکشم -  -  یکشم  ) ) تخت تخت جوز   جوز ودود   نفلت   نفلت طخطخ   میس   میس ناونع : : ناونع 5454
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نورام 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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... چیئوس HDMI و روتیتنام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قیط  )

1101093079000595 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CRUSUN یتراجت مان   4U-450 لدم روتینام   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5609925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم نیعبرا  هاگرارق  زایندروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000129 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاههاگشورف  رد  اهالاکریاس  یشورفهدرخ  سیورس :  مان 

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

مالیا مالیا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو   HDMIHDMI چیئوس   چیئوس روتیتنام   روتیتنام ناونع : : ناونع 5555

هاگرارق هاگرارق زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 9300 چوس سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000117 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(SWITH CISCO CATALYST 9300-48T(PLR سنسیال - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

دنودارم یاقا  ینف  تاعالطا  تهج  یزادنا 64492828  هار  بصن و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   piezoelectric pressure transducer راشف لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000077 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اند دنمشوه  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT هدنزاس عجرم   IQS 900 لدم لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO CATALYST 9300CISCO CATALYST 9300 چوس چوس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5757

piezoelectric  pressure transducerpiezoelectric  pressure transducer  راشف راشف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5858
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قباطمو  لخاددیلوت  یتسیاب  یم  هک  تراک  نیال  ددعود  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماسرد 

1101001011000106 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXS لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXS هعطق تراک  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ردروتکاف شیپ  یراذگراب  دشاب - هناماسرد  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  سانشراکو  راداپ 88115831  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس 

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SDHSDH  یرون یرون لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   FXSFXS هعطق   هعطق تراک   تراک ناونع : : ناونع 5959
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعکی  PX150 رتکراک زکرم  رواپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ونو  دنبکآ  الاک 

1101094953000614 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاپ  رای  رتسگ  کاوژپ  هدنزاس  عجرم  یتارباخم  گنیچیئوس  یاه  متسیس  دربراک   PWS1-051 لدم رواپ  تراک  الاک :  مان 
کاپ رای  رتسگ  کاوژپ 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هدنشورف  نفلت  هرامش  تبث  - 2

.دشاب هدافتسا  نودبو  ون  لاسرا  یالاک  - 3
ههام تخادرپ 2  - 4

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هنومنو  الاک  لاسرا  هنیزه  -5
09169104662 نفلت - 6

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5610387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mt31_0147101 یکینورتکلا یتارباخم و  لیاسو  یا 1401/06/101401/05/302 هلحرم  ود  NETWORK یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب ونو   ونو دنبکآ   دنبکآ الاک   الاک ددعکی   ددعکی   PX150PX150 رتکراک   رتکراک زکرم   زکرم رواپ   رواپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 6060

NETWORKNETWORK ناونع : : ناونع 6161
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/06/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نف لوژام   SDH تارباخم زکرم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5608890VHF ویدار هحفص 24)رواپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5609111 مزاول  هحفص 55)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5609231OXYGEN SCAVENGER هحفص 24)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5609322 تازیهجت  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسیا5609415 لرتنک  لنپ  هحفص 24)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یت5609871 یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا 
ناتسرامیب

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف 56101292130  SMART هحفص 15)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینوریب5610227 طیحم  رد  بصن  تهج  تاقلعتم  نادرگ و  هحفص 55)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زارحا5610244 تاطابترا و  گنیروتینام  شیاپ و  لوژام  هناماس و  یزادنا  هار  یربیاس -  یزاس  نما 
یلماع ود  تیوه 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610251DLINK DMC 515SC FIBER لدم روتروناک  ایدم  هاگتسد  ود  نیمات 
MEDIACONVERTER PN IMC515 SCED4G

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نفنف لوژام   لوژام   SDHSDH  تارباخم تارباخم زکرم   زکرم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6262
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

5610334FORTIGATE 600EوFORTIWEB1000E لواریاف :  هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هراکنابش یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

led power تاو - ناوت 18  اب  مشچ  ود   eb-02 لدم تیال  توف  دیش  ینیمز  راکوت  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050012000010 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هراکنابش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییانشور دیش  یسدنهم  تکرش   W 26 ناوت  EB-02 حرط رباعم  ییانشور  دربراک  ینیمز  راکوت  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 40 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تسکیاد  مینیمولا  هندب  ژاتلو 220  دیفس  رون  اب   - led power تاو - ناوت 18  اب  مشچ  ود   eb-02 لدم تیال  توف  دیش  ینیمز  راکوت  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تظافح هجرد  کیتاتساورتکلا  گنر  ششوپ 

7564113744 یتسپ :  دک  هراکنابش ،  یرادرهش  هراکنابش  ناتستشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34852119-077  ، 34852610-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34852610-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمز ینیمز راکوت   راکوت غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 71 ھحفص 49 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ دیدجت  شک - طخ  هاگتسد  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000226 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  زا  هناب ، هژیو  هقطنم  هژورپ  هکبش  یارجا  یراذگلودج و  یارجا  تهج   50*30*15 یسرپ لودج  ددع   7000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا راتخم  داهنشیپ  لوبق  در و  رد  نامزاس  هدش ،

1101050042000009 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیربت ایوپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 42   30x50 cm داعبا یزاسهار  دربراک  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 7000 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد نامزاس  هدش ، هدافتسا  هباشم  دک  زا  هناب ، هژیو  هقطنم  هژورپ  هکبش  یارجا  یراذگلودج و  یارجا  تهج   50*30*15 یسرپ لودج  ددع   7000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  داهنشیپ  لوبق  در و 

6616884711 یتسپ :  دک  ناشود ،  هداج  یادتبا  یدمحم - تشهب  یدنبرمک  - داهج نادیم  جدننس - جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726262-087  ، 33726263-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33726261-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مراهچ مراهچ دیدجت   دیدجت شکشک - - طخطخ   هاگتسد   هاگتسد یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 6464

یزاسهار یزاسهار دربراک   دربراک یسرپ   یسرپ لودج   لودج 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 71 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a75w7f8mn49zs?user=37505&ntc=5608670
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5608670?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6qv47d87229e3?user=37505&ntc=5608787
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5608787?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس دیدجت  ولبات - بصن  هتشون و  طخ  شوقن و  روشاه  اب  ناتسا  یاهریگتعرس  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000230 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییابطابط همالع  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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتب شاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000067 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مان نالبس  زاس  کبس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نالبس  زاس  کبس  نیون  هدنزاس  عجرم  درز  گنر   40x40x6 cm داعبا نتب  شاو  هیال  ود  شرفگنس  الاک :  مان 

یعبرم رتم  رادقم  سکارآ  یتراجت 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتب شاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737554-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موس موس دیدجت   دیدجت ولبات - - ولبات بصن   بصن وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شوقن   شوقن روشاه   روشاه اباب   ناتسا   ناتسا یاهریگتعرس   یاهریگتعرس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 6666

نتب نتب شاو   شاو 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 71 ھحفص 51 
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادور لنوت  یلوط  ییانشور  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000071 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلسم ینتب  لاد  گنس  بصن  لمح و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  هگرب  ساسا  رب  تساوخرد  ** 

1101005036000068 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دزی تلافسآ  نیدحوم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg\m^3 350 رایع  25x70x260 cm داعبا حلسم  ینتب  هتخاس  شیپ  لاد  کولب  الاک :  مان 
ددع 23 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 7.200.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنوت لنوت یلوط   یلوط ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6868

حلسم حلسم ینتب   ینتب لاد   لاد گنس   گنس بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 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 71 ھحفص 52 
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راهباچ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یطیارش  تروص  هب  دیرخ  درز  بلسا  هیهتو  سرپ  تو  شرف  فکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000039 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یریفرپ یندعم  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یعبرم  رتم  رادقم   cm 8 تماخض  25x20 cm داعبا لیات  کالپ  گنس  الاک :  مان 

نایناریا
عبرم رتم  1050 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یا هرخص  کراپ   ) ینامیلس دیهش  راولب  رد  هدافتسا  تهج  ییانشور  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000027 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یا هرخص  کراپ   ) ینامیلس دیهش  راولب  رد  هدافتسا  تهج  ییانشور  لیاسو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز بلسا   بلسا هیهتو   هیهتو سرپ   سرپ توتو   شرف   شرف فکدیرخ   فکدیرخ ناونع : : ناونع 7070

راولب راولب ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ییانشور   ییانشور لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ 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 71 ھحفص 53 
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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 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیورهک هب  یسرتسد  یاههار  یارب  یهوک  هتسکش  ( 0-25  ) سیب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000152 زاین :  هرامش 

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

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/31 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

هیورهک هیورهک هبهب   یسرتسد   یسرتسد یاههار   یاههار یارب   یارب یهوک   یهوک هتسکش   هتسکش ( ( 00 -- 2525  ) ) سیب سیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 71 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ucvvx6rv22sve?user=37505&ntc=5610030
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5610030?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیدج یاهرهش  نارمع  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 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  گنیکراپ  ددرت  لرتنکو  عوجر  بابرا  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001642000007 زاین :  هرامش 

دیدج یاهرهش  نارمع  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994645533 یتسپ :  دک  کالپ 25 ،  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89356000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88672099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ گنیکراپ   گنیکراپ ددرت   ددرت لرتنکو   لرتنکو عوجر   عوجر بابرا   بابرا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن 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 71 ھحفص 55 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم هیحان  یرادرب  هرهب  هرادا  یتینما  یاه  نیبرود  بصن  ودیرخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000289 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/07 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپیلع مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اردص دیدج  رهش  نارمع   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Logitech PTZ Pro 2 Camera ا PTZ Pro 2 Camera کتیجال سنارفنک  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000038 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104/422D-ST لدم  RS422 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 

ریوصت نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یلصا یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 Logitech PTZ Pro 2 Camera ا PTZ Pro 2 Camera کتیجال سنارفنک  ویدیو 

یداجس سدنهم  هرامش 09172103950  یگنهامه  تهج 

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6410476-0711  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: 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

زکرم زکرم هیحان   هیحان یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هرادا   هرادا یتینما   یتینما یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ودیرخ   ودیرخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7474

سنارفنک سنارفنک ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق سرادم  یزاسون  رد  لیوحت   - یدقن تخادرپ  - یکینورتکلا مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003509000047 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNA-IP-T2 لدم یدیشروخ  یژرنا  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNA-TA-001 لدم هتفرشیپ   AVR درب یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 7 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNC-D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   C2.3 لدم یمشچ  ود  پول  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   USB-4704-AE لدم گولانآ  یدورو   usb لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   ERSA GMBH هدنزاس عجرم   ETS-330 لدم علق  هچضوح  یراک  میحل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رباه یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   GPS یتراجت مان  لدم 8145  یزیمور  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

اراتسآ راب  راشای  هدننک  هضرع  عجرم   WJ یتراجت مان   WJ-20 C لدم کود  چیپ  نیبوب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ساملا نهک  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم   TAIN PUHUI ELECTRIC یتراجت مان   T960 لدم یپاچ  رادم  یراک  میحل  هروک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رباه یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HAKKO یتراجت مان   FR-801 لدم مرگ  یاوه  یزیمور  یقرب  هیوه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاسون ،  لک  هرادا  قیاقش   یشزرو  نیمز  یوربور   ( 61 یهاشلگ ( دیهش  هچوک  یلامش  راولب  یاهتنا  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413969631

33342686-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346411-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یکینورتکلا یکینورتکلا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 71 ھحفص 57 

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


یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهش  نیگشم  یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000111 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  هب  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهش   رهش نیگشم   نیگشم یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ حرط   حرط ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا رهش  کی  هرامش  زکرم  هتسبرادم  نیبرود  یتینما  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  هرادا  زاین  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا 

1101003399000027 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-P3422WSA لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  زیاروتوم 4  ماد  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

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

روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2324LBR3-SPZ28-D لدم لسکیپاگم  تلاب 4  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخمدوخ  تارابتعا  زاین و  ساسارب  دیرخ  تساوخرد  رد  رغت  ای  هدنرب  هدننک  تکرش  ییاهندات  رد  لک  هرادا  نیا  ینف  هتیمک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931465393 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یادهش  لانیمرت  بنج  - ارسلاچ یادهش  راولب  ردام  نادیم  مالیا - مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2220511-0843  ، 32226081-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222620-084 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتینما   یتینما متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن زیهجت ، ، زیهجت ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم   / لسکیپاگم نیبرود 3  ددع  لسکیپاگم و 2  هتسب 5 رادم  نیبرود  ددع   25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030273000020 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیسر 1403/8/21 رس  اب  دک 001 و  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  لحم  زا  تخادرپ   : مهم هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  رداق  هاشنامرک ) ) یموب یاه  تکرش  طقف 

.دنیامن یراذگراب  هناماس  نیمه  رد  لیمکت  زا  سپ  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  امتح  یضاقتم  یاه  تکرش 

6719851351 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  بنج  - دابآ تلود  راولب  راثیا  نادیم  هاشنامرک -  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8262005-083  ، 38262005-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262005-083 :: 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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم  / / لسکیپاگم لسکیپاگم نیبرود  33   نیبرود ددع   ددع   22 وو   لسکیپاگم   لسکیپاگم 55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2525 ناونع : : ناونع 7979

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   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهش  نیگشم  یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000112 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  هب  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کردم همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننکاضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  راکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهش   رهش نیگشم   نیگشم یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ حرط   حرط ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ناگنک  رهش  رد  اهالاک  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  یتسویپ  کرادم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101004069000138 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5610183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هتسب / رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000040 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   IPB1710 لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دنشاب  یم  هطوبرم  هزوح  رد  تیلاعف  هقباس  یاراد  هک  ییاه  تکرش  افرص " تسا - هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  اضاقت  مالقا  حرش  تادنتسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یم 

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هتسب / / هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282

ینوریب ینوریب طیحم   طیحم ردرد   بصن   بصن تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم وو   نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ینوریب (  طیحم  رد  بصن  تهج  تاقلعتم  نادرگ و  نیبرود  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050224000002 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   ITREX یتراجت مان   AUTO IRIS LENS لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

ددع 45 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

عجرم لوفردناو  یتراجت  مان  یلور  هتسب  نلیتا  یلپ  شکور   m 305 لوط  FTP لدم رود  توا  راد و  لیوف   CAT 6 FTP OUTDOOR هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس

هتسب 1000 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NSW-P2408GF لدم  1G ربیف تروپ  تروپ G و 2  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم هدرک و  دات  ، هتفرگ پاچ  ار  تسویپ  یاه  هگرب  یمامت  اذل  دشابیم  تسویپ  رد  لودج  تاصخشم  قبط  هناماس  رد  تمیق  مالعا  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن مالعا  ار  تمیق  تسیل  تسویپ ، ینف  تاصخشم  ساسارب  افطل  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  تروص  هب  هناماس  رد  الاک  مان  اهدک و  ناریا  .دنیامن  یراذگراب 

9133683633 یتسپ :  دک  دهشم ،  یرادرهش  ادهش -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222177-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244306-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000230 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یزادنا  هار  بصن و  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .دنیامرف  لصاح  سامت  هامش 09038340910  هب  سانشراک  اب  یراذگرا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - زور ات 15  یزادنا  هار  بصن و   . تسا هدننک  نیمات 

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: 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

ناوخ5609285 کالپ  گنیکراپ  ددرت  لرتنکو  عوجر  بابرا  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8484

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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

khpc.ir :: عبنم :: on Saturday,27 August 2022,A.M 08:00.عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Crystal Melamine product in spot یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
. form to interested reputabl.companies active in Melamine market

Product : Crystal Melamine
Quantity : 300 MT

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

17th Km of Bojnourd-Shirvan Road,Khorasan Petrochemical Plant,Garmkhan,Bojnourd,North Khorasan Province,Iran :: سردآ سردآ

+98583133 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

+985832229972 :: سکف :: tender@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

5610430Supply of Crystal Melamine(66 هحفص )  itsits

Supply Supply of Crystal Melamineof Crystal Melamine ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 71 ھحفص 66 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001396000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610084 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجباج تایلمع  رد  تکرش  امنهار ،  نودب  ای  امنهار و  طسوت  هلکسا  زا  یتشک  یزاسادج  یریگولهپ ،  تیاده ،  ماگنه  رد  شک  کدی  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییایرد  تایلمع  ریاس  رد  تکرش  قیرح و  افطا  تاجن ، سسجت و  تایلمع  رد  تکرش  هکرحم ،  یورین  دقاف  یاه  یتشک  اه و  جراب  تیاده  و 

نادابا  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تایلمع رد  تکرش  امنهار ،  نودب  ای  امنهار و  طسوت  هلکسا  زا  یتشک  یزاسادج  یریگولهپ ،  تیاده ،  ماگنه  رد  شک  کدی  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ییایرد تایلمع  ریاس  رد  تکرش  قیرح و  افطا  تاجن ، سسجت و  تایلمع  رد  تکرش  هکرحم ،  یورین  دقاف  یاه  یتشک  اه و  جراب  تیاده  ییاجباج و 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم هناخریبد  هب  دانسا  ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  یراک  زور  کی  رثکادح  ار  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  دنفظوم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

دنیامن  لیوحت  ردنب 
17:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  تیریدم   ، 6316811111 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: 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

یشک5610084 کدی  تامدخ  هحفص 67)هئارا  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

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

یشک یشک کدی   کدی تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 71 ھحفص 67 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب 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 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  وف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000017 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نوتسیب دنیآرف  ایمیک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نوتسیب  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ هکشب  هنیئتورپ   FFFP یناشن شتآ  نیگنس  فک  الاک :  مان 

هکشب 100 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   PROFOAM INTERNATIONAL هدنزاس عجرم   Lit 200 یکیتسالپ هکشب  دصرد  هنیئتورپ 3 روئولف  یناشن  شتآ  نیگنس  فک  الاک :  مان 
لابولگ دنرس  یتاسیسات  ینامتخاس و  هدننک  هضرع  عجرم 

هکشب 5 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم   AR-FP موف رتیل  موف FFFP و 1000  رتیل   2000

دشاب یم  هدننک  نمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ردنب و  هرادا  رابنا  لیوحت  لحم 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5609456 شتآ  نیگنس  هحفص 67)فک  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

یناشن یناشن شتآ   شتآ نیگنس   نیگنس فکفک   ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 71 ھحفص 68 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعادک ناریا  ) نامرک ناتسازکارم  ییوردوخددرت  لرتنکو  لرتنک  سسکا  ، ینز تعاس  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپریداقم  تسرهفاب  قباطم  تساوخرد  ( تسا هباشم 

1101001022000877 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNION COMMIUNITY هدنزاس عجرم   ac2100H لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  09132410602 ای یاه 03432226695 هرامشابرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

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

32232500-034  ، 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

ییوردوخددرت5609172 لرتنکو  لرتنک  سسکا  ، ینز تعاس  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ
تسرهفاب قباطم  تساوخرد  ( تسا هباشم  یمالعادک  ناریا  ) نامرک ناتسازکارم 

دشاب یم  تسویپریداقم 

هحفص 69) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5609285 کالپ  گنیکراپ  ددرت  لرتنکو  عوجر  بابرا  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هباشم هباشم یمالعادک   یمالعادک ناریا   ناریا )) نامرک نامرک ناتسازکارم   ناتسازکارم ییوردوخددرت   ییوردوخددرت لرتنکو   لرتنکو لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ،، ینز ینز تعاس   تعاس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپریداقم   تسویپریداقم تسرهفاب   تسرهفاب قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد (( تسا تسا

8888

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

ریگدزد5610307 هحفص 55)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5609762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  سوام  دروبیک و  روتینام و  سیک -  لماش  رتویپماک  متسیس  ددع  هد  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091053000002 زاین :  هرامش 

یزاسوراد هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  حرش  هب  سوام  دروبیک و  روتینام و  سیک -  لماش  رتویپماک  متسیس  ددع  هد  دادعت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هاشنامرک ) یزاسوراد  هدکشناد  لحم (  ات  لیوحت  یاه  هنیزه  یمامت  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد ار  دیسر  رس  زا  لبق  شورف  تیلباق  قاروا  نیا  دیسر 23/07/1403 و  رس  رد  رامش 15 % زور  دوس  دامن 006 و  اب  یتلود  هضرق  قاروا  لحم  زا  تخادرپ  (2

6714415153 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  راولب  هاگشناد -  نابایخ  ناتسب - ) قاط   ) یدوریش دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276479-083  ، 34276489-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276483-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

5608921PVT-Pro رازفا مرن  هحفص 15)لگناد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5609006kaspekyEndpointSecurity for Business-Select سوریو هحفص 15)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5609400EPM راکهار زا  هدافتسا  تیلباق  اب  اه  هژورپ  تاعالطا  لدابت  تخاسریز  تشادهگن  داجیا و 
( تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  ) تفاسورکیام

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتشم5609688 شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)دیلوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   سوام   سوام وو   دروبیک   دروبیک وو   روتینام   روتینام سیک -  -  سیک لماش   لماش رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ددع   ددع هدهد   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 8989

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 " ) " ) 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

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

لیاف5609762 حرش  هب  سوام  دروبیک و  روتینام و  سیک -  لماش  رتویپماک  متسیس  ددع  هد  دادعت 
یتسویپ

هحفص 70) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یت5609871 یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا 
ناتسرامیب

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرش5610152 هب  هربراک  هلاس 5  ینامزاس 1  یا  هفرح  هخسن  ویو  سروب  هناماس  کارتشا  قح  نیمات 
تسویپ تادنتسم 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610251DLINK DMC 515SC FIBER لدم روتروناک  ایدم  هاگتسد  ود  نیمات 
MEDIACONVERTER PN IMC515 SCED4G

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5610334FORTIGATE 600EوFORTIWEB1000E لواریاف :  هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5609232 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمأت و  هحفص 11)هیهت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخددرت5609172 لرتنکو  لرتنک  سسکا  ، ینز تعاس  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ
تسرهفاب قباطم  تساوخرد  ( تسا هباشم  یمالعادک  ناریا  ) نامرک ناتسازکارم 

دشاب یم  تسویپریداقم 

هحفص 69) سسکا  ( سسکا

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

ناوخ5609285 کالپ  گنیکراپ  ددرت  لرتنکو  عوجر  بابرا  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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