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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 22

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 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2323))

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

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

زا 31 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

( 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  • 28

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

زا 31 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

زا 31 ھحفص 3 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/6/30هرامش ات  مان  تبث  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  راک  بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  رد  رارقتسا  یضاقتم  شریذپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرازفا و مرن  تامدخ  هب  یتعنص  یاهدحاو  زاین  نیمات  ناتسا و  یتعنص  یحاون  اهکرهش و  رد  رقتسم  طسوتم  کچوک و  عیانص  زا  تیامح  تلاسر  یاتسار  رد 

: دیآ یم  لمعب  توعد  راک  بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  رد  تیوضع  رارقتسا و  تهج  دنمقالع  یراک  هقباس  تیحالص و  یاراد  نیرواشم  زا  یا ،  هرواشم 
حالصیذ عجارم  زا  یصصخت  یاه  هنیمز  رد  هرواشم  تیلاعف  زوجم  یصصخت -  یاه  هنیمز  رد  هرواشم  هقباس  لاس  لقادح 3  ندوب  اراد  : یمومع یاه  صخاش 

اراد راک - ) ماجنا  نسح  یهاوگ  هئارا   ) یراک صصخت  هنیمز  رد  قفوم  هژورپ  لقادح 5  ماجنا  دشرا -  یسانشراک  کردم  لقادح  ندوب  اراد  : یصصخت یاه  صخاش 
 - یناسنا عبانم  یمومع -  یصصخت و  یاه  شزومآ  شورف -  یبایرازاب و  : یصصخت یاه  هنیمز  یزاس  میت  تدم و  دنلب  هاگدید  یربهار ،  یربهر ، تایصوصخ  ندوب 

...و تالآ  نیشام  تازیهجت و  ینف و  هرواشم  تیفیک -  تیریدم  یژولونکت -  یروانف و  گنیدنرب -  تاغیلبت و  یلام -  یرادباسح و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03431272025 :: نفلت :: eservice.isipo.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

راک راک وو   بسک   بسک وو   یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم ردرد   رارقتسا   رارقتسا یضاقتم   یضاقتم شریذپ   شریذپ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 31 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6zvfltmwbtsz2?user=37505&ntc=5606778
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606778?code=37505
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شیک ناماس  کینورتکلا  تخادرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  زا 1401/06/01   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESET هناماس زا  یرادرب  هرهب  یاهزوجم  هلاس  هس  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یهاوگ  یروهمج و  تسایر  یاشفا  یاهزوجم  ریوصت  یبتک و  همان  یفرعم 

اتفا ) ینف  تامدخ  لاعف  هناورپ  یاراد  یاه  تکرش   ) اتفا ینف  تامدخ  هزوح  رد  یروهمج  تسایر  یاتفا  زوجم  ندوب  اراد  . 1
کیتامروفنا یلاع  یاروش  یمسر  یهاوگ  هب  لیذ  یاه  هتسر  رد  هبتر  ندوب  اراد  . 2

هبتر 1  یاراد  تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  - 
هبتر 1 یاراد  اوتحم -  لماح  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ای  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هئارا و  - 

کالپ 104 یمادخ ، دیهش  نابایخ  یاهتنا  کنو ، نادیم  : سردآ هب  تکرش  نیا  تاکرادت  هرادا  تفایرد :  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606767 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یلصا  هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 126/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 6/300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 11377-19411 دک  هب  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  اکتا  هاگشورف  یوربور  یداه ، خیش  نابایخ  هب  هدیسرن  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  نارهت ، : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ESETESET هناماس   هناماس زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یاهزوجم   یاهزوجم هلاس   هلاس هسهس   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 22

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 31 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l8qulqx8rsw6r?user=37505&ntc=5606957
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606957?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zkb7elqk6j9dz?user=37505&ntc=5606767
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606767?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 017/1401/م ع ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  یمومع  هصقانم  روتور  دیرخ  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش رجف  یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم زاعبنم ریغ  هب  یلا 14  تعاس 8  زا  یهگا  راشتنا  زا  هتفه  کی  یط   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لیطعت یاهزور 

5607002 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ  هاگتسد  کی  دیرخ   - 1539 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلرتنک  هاگتسد  عون  دیرخ 5   - 1540

رجف یادهش  عیانص  مان  هب  هپس  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  هصقانم  ره  کیکفت  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  زیراو  زاریش 

یدقن  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  جنپ  لداعم  نیمضت 
دشاب  یم  هصقانم  ناگدنرب  هدنرب /  هدهعب  یهگا  هنیزه 

تسا یمازلا  ندش  هدنرب  غالبا  خیرات  زا  هام  ود  یط  نآ  هئارا  هب  دهعت  ای  اتمس و  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد 

یناگرزاب  تنواعم  زاریش  رجف  یادهش  عیانص  کهوکود  کرهش  نادیپس  زاریش  هداج  رتمولیک 14  زاریش  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
یسرزاب تیریدم  رد  رقتسم  تاصقانم  قودنص  زاریش  رجف  یادهش  عیانص  کهوکود  کرهش  نادیپس  زاریش  هداج  رتمولیک 14  زاریش  اهداهنشیپ  هئارا  لحم 

07136703971 :: 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  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتور روتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یلرتنک یلرتنک هاگتسد   هاگتسد عون   عون   55 دیرخ   دیرخ روتارنژ   - - روتارنژ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 31 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qpj5u4xt2n9ex?user=37505&ntc=5606989
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606989?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xjcqg9rekp47x?user=37505&ntc=5607002
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5607002?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
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یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005380000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات  دانسا   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606633 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11/30   - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه  یرونربیف  هکبش  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ،  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 60.000.000.000  غلبم  - 

هرامش هب  تارداص  کناب  رهپس  هجو  رد  لایر  دانسا 500.000  شورف  غلبم  لایر -  هدرپس 2.800.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ادهش و ...  نادیم  هبعش   0101852918003

ینابیتشپ  روما  ردص ، یسوم  ماما  نابایخ  کارا ، یناشن  هب  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یناشن :  :: سردآ سردآ
هناخریبد  دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد  نادیم  کارا  ییاشگزاب : لیوحت و 

تکرش سنارفنک  نلاس  ییاشگزاب :

08633245248 - 02141934  - 08632228038-08632226033 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606782 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآریخ  یتعنص  کرهش  ییاوه  یبعکمرتم  یزلف 150  نزخم  ثادحا  - 

هواس  یتعنص  کرهش  یبرغ  زاف 1  یزاسور  یراذگ و  لودج  یزاسریز ، یارجا  - 
کدنرپ و ..  هیواز ، هواس ، هینومام ، هقطنم 1  یتعنص  یحاون  اه و  کرهش  حطس  رد  تارباخم  هکبش  یارجا  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - ... 

یزکرم کناب  دزن  باسح 4001103506375974  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  تکراشم و  قاروا  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادناتسا بنج  هیمطاف  راولب  کارا  سردآ  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یزکرم

02185193768 مان 88969737 - تبث  رتفد 

اهدادرارق روما  طبریذ 08633443311  سانشراک   08633443209 :: نفلت نفلت
سامت 02141934 زکرم 

setadiran.ir :: 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

ییاوه ییاوه یرونربیف   یرونربیف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ،  ،  بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یزاسور یزاسور وو   یراذگ   یراذگ لودج   لودج یزاسریز ، ، یزاسریز یارجا   یارجا یتعنص - - یتعنص کرهش   کرهش ییاوه   ییاوه یبعکمرتم   یبعکمرتم   150150 یزلف   یزلف نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 31 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ورشیپ  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 12  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  ناجدوس " رهش   ftth حرط یارجا |  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( یرایتخب لاحم و  راهچ  هقطنم   ) ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت WWW.TCI.IR و WWW.CHB.TCI.IRنفلت  : :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راک5606778 بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  رد  رارقتسا  یضاقتم  هحفص 4)شریذپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  رخا  ات  خیرات 1401/5/29  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606926 :: هرازه هرازه زادکدک   ینف  تاداهنشیپ  یبایزرا  خروم 1401/06/13 -  تعاس 10:30   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 9/30 هلصاو  یلام  ییاشگزاب  خروم 1401/6/30 -  یلا  خروم 1401/6/14 

خروم 1401/7/6

دهشم برغ  قرش و  یاه  هاگتسیا  تهج  کینورتکلا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.726.150.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 212 مود  هقبط  یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  داشرا  شبن  مایخ  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

37072233-051 :: نفلت :: www.nigc-khrz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش   ftthftth حرط   حرط یارجا |  |  یارجا ناونع : : ناونع 88

کینورتکلا کینورتکلا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 31 ھحفص 8 
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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 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

5606688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FWB-400e رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000228 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-400E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هک  ینف  تاصخشم  یراذگراب  زا  لبق  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یارب  اتفا  ینف  همانیهاوگ  هئارا  هموزر و  روتکاف ،  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  ئاضما  رهم و  اب  سپس  دیامن و  هعلاطم  ار  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم 

روپ 09131997656 یسابع  مناخ  سانشراک 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف -- FWB-400eFWB-400e رازفا   رازفا مرن   مرن 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 31 ھحفص 9 
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

veritas NetBackup 10.0 capacity for 50TB with Advance رازفا مرن  رارقتسا  شزومآ و  یزادناهار و  بصن ، دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Disk Base License

1101005066000337 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

veritas NetBackup 10.0 capacity for 50TB with Advance Disk Base رازفا مرن  رارقتسا  شزومآ و  یزادناهار و  بصن ، دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
License

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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 31 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bfph7kjy7ucwq?user=37505&ntc=5606700
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606700?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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

5606727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار ابس  رازفا  مرن  اب  نآ  یناگیاب  یکشزپ و  یاه  هدنورپ  نکسا  تامدخ  هصقانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000017 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هشوپ یراذگ و  ناونع.هنازور  تروص  هب  ییاپرس  یرتسب و  هدنورپ  یناگیاب  نکسا.گرب و  110000 تاحفص نیگنایم.راکنامیپ  اب  ورین.یمجح  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ندش هدنرب  تروص  رد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  زوجم  ذخا.یرازفا  مرن  همانسانش.اشفا  مدع  یتینما و  یبایزرا  یهاوگ  ندوب  اراد.یدنب 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارار ابس   ابس رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   نآنآ   یناگیاب   یناگیاب وو   یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا تامدخ   تامدخ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هجوت  تسویپ  تفه  هب   lis متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000083 زاین :  هرامش 

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

تعنص
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LISLIS هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب 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 :

زا 31 ھحفص 12 
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5606906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس سنسیال 3   Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED هلاسکی سنسیال 

1101004813000191 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 600 دادعت : 

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

.دشابیم ینف  شخب  هب  سنسیال  لیوحتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگ  تکرش و  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

 . دشاب لیوحت  لباق  امتح   key file دشاب -  هاضق  هوق  مان  هب  دیاب  امتح  سنسیال   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال  33 سنسیال   Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCEDKaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCED  هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
هلاس هلاس

1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف 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 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

5606934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ICAN نیزرف (  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  رد  نامزمه  ریغ  ربراک  دیرخ 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000011 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ناشکهک  نازاس  هدنیآ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یدنب هتسب  دقاف  نیزرف  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( ICAN نیزرف (  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  رد  نامزمه  ریغ  ربراک  دیرخ 200   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( ICANICAN نیزرف (  (  نیزرف بوبو   تحت   تحت یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   نامزمه   نامزمه ریغ   ریغ ربراک   ربراک   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 31 ھحفص 14 
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زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5606799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم   gsm میسیب رتولف  ددع   50 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005186000149 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  لیوحت  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 3  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gsmgsm  میسیب میسیب رتولف   رتولف ددع   ددع   5050 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5606894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا تاریمعت  قرب و  تاریمعت  کیناکم ، تاریمعت  یصصخت  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000602 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هتیمک ریبد  اب  سامت  یط  دنناوت  یم  دنشاب ؛ هتشاد  یماهبا  مالعتسا  کرادم  دا و  ـ نسا مو  ـ هفم ـت بـه  بسن مرتحم  ناگدننک  نیمأت  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تفایرد  ار  مزال  خساپ  هرامشب 08432912640  طسوتم  تالماعم 

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

32912640-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیقدرازبا قیقدرازبا تاریمعت   تاریمعت وو   قرب   قرب تاریمعت   تاریمعت کیناکم ، ، کیناکم تاریمعت   تاریمعت یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ 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 :
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5606942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهد تمیق  زا  لبق  نینچمه  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ لمعب  دیدزاب  لحم  زا 

1101000106000020 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب لحم  زا  یهد  تمیق  زا  لبق  نینچمه  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیآ لمعب 

5713613835 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255905-044  ، 32244041-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252611-044 :: 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

روشک 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 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 1818

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 31 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5gs5zw9n2tr42?user=37505&ntc=5606942
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606942?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.دشاب یم  رظندم  اهدک  ناریا  مالقا  دادعت  - دشاب یمن  کالم  اهدک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000211 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 5360753 حرط ناشفا   2x1/5 یسم قرب  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 5 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   xr-1100 لدم یناشن  شتآ  نریس  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   CCP-W لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

DISENO DE DETECCION Y SEGURIDAD هدنزاس عجرم   KOMTES یتراجت مان  ترارح  صیخشت  دربراک   D000061 لدم یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
کیرتکلا نیپسا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 13 زیاس یسکلف  یقرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا رذکشا ، زیرهم ، یاه  ¬ ناتسرهش قرب  هرادا  تلوولیک و  یاه 63  ¬ تسپ نیب  یطابترا  یرونربیف  ADDS لباک ثادحا  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دبیم  و 

1101005066000338 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

تکرش دبیم  ناکدرا و  رذکشا ، زیرهم ، یاه  ¬ ناتسرهش قرب  هرادا  تلوولیک و  یاه 63  ¬ تسپ نیب  یطابترا  یرونربیف  ADDS لباک ثادحا  حرط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت 

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب هرادا   هرادا وو   تلوولیک   تلوولیک یاه  6363   یاه تسپ   تسپ نیب   نیب یطابترا   یطابترا یرونربیف   یرونربیف   ADDSADDS لباک لباک ثادحا   ثادحا حرط   حرط ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  وا  فا  تراکو  وی  یپ  یس  تراک  ، رواپ تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000096 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HITACHI ENERGY هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HITACHI ENERGY یتراجت مان  رود  هار  هنایاپ  وی  یپ  یس  دربراک   CMR01 تراک الاک :  مان 

ماسرب رگنارف  یاه  هشیدنا  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   cm 100 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  ضیرع  کر  الاک :  مان 

ایاپ یطابترا  عیانص 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
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 : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلاروتکافرد یتناراگدیق  ، تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرشات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  بصنزا  سپ  الاک  یاهبو 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

واوا فافا   تراکو   تراکو ویوی   یپیپ   یسیس   تراک   تراک ،، رواپ رواپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب برد  )outduor یروت برد  قمع 100cmو  اب  تینوی  هداتسیا 22  هدننکرارکت  هدنرادهگن  کر  روتوم ال slr5500 و  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رتلیف

1101001190000046 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  رتسگ  فیط  اتسیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک   MOTOROLA یتراجت مان   slr5500 لدم میس  یب  رتیپیر  الاک :  مان 
MOTOROLA

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

هاگن نما  هرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HPA یتراجت مان   22U لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

( رتلیف اب  برد  )outduor یروت برد  قمع 100cmو  اب  تینوی  هداتسیا 22  هدننکرارکت  هدنرادهگن  کر  روتوم ال slr5500 و  هدننک  رارکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا5606764 یاهاضف  یریوصت  شیاپ  داجیا  تهج  زاین  دروم  مزاول  ملق  بصنو 16 دیرخ  هحفص 25)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتاغیلبت5606973 ناور  ولبات  یزلف  هزاس  هیاپ  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  هحفص 22)یحارط و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

اباب برد   برد )) outduoroutduor  یروت یروت برد   برد وو   100100 cmcm  قمع قمع اباب   تینوی   تینوی   2222 هداتسیا   هداتسیا هدننکرارکت   هدننکرارکت هدنرادهگن   هدنرادهگن کرکر   وو     s lr5500s lr5500 الال   روتوم   روتوم هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع
(( رتلیف رتلیف

2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: 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 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

5606973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-33492701 تسویپ تاصخشم  قبط  یتاغیلبت  ناور  ولبات  یزلف  هزاس  هیاپ  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  یحارط و  لماش  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناخ  086

1101092447000603 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   X BANNER یتراجت مان   120x200 cm داعبا یزلف  هداتسیا  یتاغیلبت  دنتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات یحارط  هدنشورف / هدهع  هب  هاگشیالاپ  ات  لقنو  لمح  ات  نویسنادنف  هیلوا  داوم  هیهت  زااه  هنیزه  هیلک  دنزاش /  هاگشیالاپ  بصن  لیوحت و  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  زا  دعب  باسح  هیوست  دشابیم / یمازلا  یلام  داهنشیپ  لاسرا  دسرب / تکرش  نیا  دات  هب  دیاب  یزادنا  هارو  بصنات 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتاغیلبت یتاغیلبت ناور   ناور ولبات   ولبات یزلف   یزلف هزاس   هزاس هیاپ   هیاپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5606701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکساپاگم تمواقم 20  داعبا 35x50 cm و  اب  یسرپ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094584000008 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیهمرچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا یدنق  هلک  لودج  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  طسق  دنچ  رد  یطاسقا و  تروص  هب  باسح  هیوست   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  لماک  تایئزج  *

( یرایتخا ) .دامن یریگراب  هناماس  رد  اددجم  ندرک  رپ  زا  دعب  دولناد و  ار  تسویپ  لیاف  ادتبا  *

8475133111 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ءادهش  نادیم  هر  ماما  راولب  نیهمرچ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52554869-031  ، 52552444-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552253-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

5607003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ  ، گنر دیرخ   ) ییاتسور یاههار  هعسوت  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000009 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هار ،  سیلپ  بنج  نامرک  تفریج  هداج  رتمولیک 5  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43352117-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43352128-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاکساپاگم لاکساپاگم   2 020 تمواقم   تمواقم وو     3535 x50 cmx50 cm  داعبا داعبا اباب   یسرپ   یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 2424

دیبسالگ دیبسالگ  ، ، گنر گنر دیرخ   دیرخ  ) ) ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار هعسوت   هعسوت وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 31 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5606801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پالور ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000015 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دادرارقو  مالعتسا  لیافاب  قباطم  دورهاش  یزکرم  هبعش  تهج  پالور  یقرب  هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  80 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رددادرارقو  مالعتسا  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: 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

(( پالور پالور )) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 31 ھحفص 24 
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نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5607012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پالور ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000016 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دادرارقو  مالعتسا  لیافاب  قباطم  تیریدم  کی  هرامش  نامتخاس  تهج  پالور  یقرب  هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  115 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رددادرارقو  مالعتسا  لیاف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: 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  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( پالور پالور )) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 31 ھحفص 25 
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نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش   :: 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 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

5606764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ربارب  لکهایس  یرادرهش  یرادا  یاهاضف  یریوصت  شیاپ  داجیا  تهج  زاین  دروم  مزاول  ملق  بصنو 16 دیرخ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  تسویپ  تاصخشمو 

1101050081000026 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

لکهایس رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  مرف  رد  تمیق  داهنشیپ  تاصخشم و  یراذگراب  دشابیم  طاسقا  تروص  هب  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4431616583 یتسپ :  دک  لکهایس ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  لکهایس ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41312030-013  ، 42322030-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42322186-013 :: 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

یرادا یرادا یاهاضف   یاهاضف یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ داجیا   داجیا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول ملق   ملق 1616 بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 31 ھحفص 26 
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تفاظن ،  ، ریمعت سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ

1101001162000113 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر ی  ای  کیتامروفنا  هتشر ی  رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

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

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

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یایا   هداج   هداج لقنو   لقنو لمحو   لمحو یرادهار   یرادهار لکلک   هرادا   هرادا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تفاظن ،  ،  تفاظن ،، ریمعت ریمعت سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع
نالیگ نالیگ

2929

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

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

زا 31 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sjkbpjdm4l4as?user=37505&ntc=5606835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606835?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  اب  قباطم  هکبش  تروپ  هارمه  هب  لایسکاوک  هب  یرون  ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000602 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

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

هکبش هکبش تروپ   تروپ هارمه   هارمه هبهب   لایسکاوک   لایسکاوک هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 3030

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ارحص  تشک  تکرش  تخاس  یدالوف  یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  رپیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000397000099 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغمرا تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   TC100 لدم یزرواشک  نز  رایش  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا رد  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  زکرم  دهاوخ و  هداد  تدوع  زکرم  تساوخرد  اب  هاگتسد  تریاغم  تروص  رد  تسا  هدنرب  هدهع  رب  هاگتسد  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخ  تروص  ههام  کی  ینامز  هزاب  رد  یلام  دانسا  میظنت  الاک و  لاسرا  زا  سپ  هنیزه  تخادرپ  درادن  هنیمز 

5695157451 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  تاقیقحت  زکرم  یتعنص  کرهش  بنج  زودنالصا  هداج  رتمولیک 12  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751593-045  ، 32751962-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32751593-045 :: سکف ::سکف 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

یدالوف5606935 یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  هحفص 28)رپیش  )  itsits

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5606942 ءافطا  نالعا و  لرتنک  هحفص 16)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5606947 نالعا  متسیس  یارجا  هحفص 16)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یدالوف یدالوف یکسا   یکسا لیم   لیم   66 هساک   هساک راد   راد کجکج   رکرام   رکرام وو   رئوراف   رئوراف اباب   رپیش   رپیش ناونع : : ناونع 3131

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  تاصخشم  قبط  تباث  رایسزاگ و  تشن  روتکتد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000097 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسیآ کینورتکلا  ایوپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسیآ  یتراجت  مان   GD110-C لدم نبرک  دیسکونوم  یرهش و  زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگدیق ، تسا هدنشورف  اب  نآ  بصن  رادیرخ و  تکرشات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  بصنزا  سپ  الاک  یاهبو  یمازلاروتکافرد 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث5606800 رایس و  زاگ  تشن  روتکتد  هحفص 30)هاگتسد  روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح5606947 نالعا  متسیس  یارجا  هحفص 16)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تباث تباث وو   رایس   رایس زاگ   زاگ تشن   تشن روتکتد   روتکتد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5606688 هکبش  لاوریاف  -FWB-400e رازفا هحفص 8)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5606700 مرن  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 8)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ار5606727 ابس  رازفا  مرن  اب  نآ  یناگیاب  یکشزپ و  یاه  هدنورپ  نکسا  تامدخ  هحفص 8)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راک5606778 بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  رد  رارقتسا  یضاقتم  هحفص 4)شریذپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5606854LIS هاگشیامزآ یاه  هاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هحفص 8)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5606906Kaspersky Endpoint Security for هلاسکی سنسیال  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
هلاس سنسیال 3   Business ADVANCED

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5606934 ) نیزرف بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  رد  نامزمه  ریغ  ربراک  دیرخ 200 
 ( ICAN

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لک5606835 هرادا  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تفاظن ،  ، ریمعت سیورس ، 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5606801( پالور ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5607012( پالور ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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