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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشود  77   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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 35 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 125  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم نیب  کسویک  هاگتسد  دادعت 40  ییاجباج  لقن و  لمح و  یا و  هرود  مظنم  نکسم  کناب  یاه  سیورس  نینچمه  و  تکرش ) هنیزه  هب   ) یکدی تاعطق  نیمأت 

کناب رظندروم  یاه 

هرامش 8449.8 باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.630.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس کالپ ،  یقرش ، ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،  یناشن  هب  نکسم  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  نویسیمک  هناخریبد  مود ،  هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا 

75358232 - 26205738 :: نفلت :: 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

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630502 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای 3 ای 2  هبتر 1  یتارباخم 2 - یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح  رد  ای 3  ای 2  هبتر 1  یاه -  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر هدننک  عیزوت  یا -  هنایار  یفنص  ماظن  یهاوگ  یاراد  اتفا -  زکرم  زا  اتف  تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و  زوجم  یاراد  تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  یمازلا  صوصخ  نیا  رد  موینیتالپ  یگدنیامن  ربتعم  کردم  هئارا  .دشاب  یجراخ  تالوصحم  صوصخ  رد  ناریا  رد  لوصحم 

17 کالپ قشمد -  خ   - یبونج نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت - رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  : تاکاپ ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

888804379 - 88 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

هاگتسد هاگتسد   125125 دادعت   دادعت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هنالاس   هنالاس ودود   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یکدی یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت اباب   هارمه   هارمه یکناب   یکناب کسویک   کسویک

11

هلاس هلاس هسهس   ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   زور 1401/6/13هرامش تعاس 13  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم خروم 1401/6/27عبنم تعاس 13  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630861 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( بو لاوریاف  هاگتسد  ود  تینما (  درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای کی  هبتر  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوحر  ود د  ای  کی  هبتر  یاه  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد  مزالت  یحالص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رد  ود 

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

88-888804379 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001017000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630930 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 125  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  ینابیتشپ ،  تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رظن دروم  یاهلحم  نیب  کسویک  هاگتسد  دادعت 40  ییاجباج  لقن و  لمح و  یا و  هرود  مظنم  یاه  سیورس  نینچمه  و  تکرش ) هنیزه  ه   ) یکدی تاعطق  نیمأت  اب 

کناب 
نکسم  کناب  هدننک :  رازگرب 

کسویک هاگتسد  دادعت 125  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  ینابیتشپ ،  تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نیب کسویک  هاگتسد  دادعت 40  ییاجباج  لقن و  لمح و  یا و  هرود  مظنم  یاه  سیورس  نینچمه  و  تکرش ) هنیزه  ه   ) یکدی تاعطق  نیمأت  اب  هارمه  یکناب 

کناب رظن  دروم  یاهلحم 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,630,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط  کالپ 8 یقرش ) ناغمرا   ) زیورپ یداه  هچوک  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ  نابایخ  نارهت ،   ، 1917793561 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

 ( ( بوبو لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   تینما (  (  تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

مرن مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ،  ،  سیورس ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هنالاس   هنالاس ودود   یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هارمه هارمه یکناب   یکناب کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد   125125 دادعت   دادعت یرازفا   یرازفا

44
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما  درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

هلاس هلاس هسهس   ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

تینما تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001549000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630984 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوکمایپ   3.600.000.000 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب  تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاتوکمایپ  3.600.000.000 دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   20,394,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 229 یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  ، 1587617811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  زاگ  یالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 38/000/000/000  غبم 

لایر نیمضت 1/900/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

4-32412081-086-32776660-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/06 زا : تلهم   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/12  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630405 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/13  - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  قرش  رد   ftth راکنامیپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32225225 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

ناتسا ناتسا قرش   قرش ردرد     ftthftth راکنامیپ   راکنامیپ 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 35 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2lx2vgcmg8cp3?user=37505&ntc=5630849
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5630849?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dxabt7atb78j4?user=37505&ntc=5630405
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5630405?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/104/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/06 زا : تلهم   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/12  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630406 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/13  - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  برغ  رد   ftth راکنامیپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32225225 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یا هلحرم  کی   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11- 35/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/06/06  - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/21  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکاخ لصفم  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03431228812-31228225-034 :: 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

ناتسا ناتسا برغ   برغ ردرد     ftthftth راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 111 1

یکاخ یکاخ لصفم   لصفم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 35 ھحفص 9 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  یاه  هکبش  رتور  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001048000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630869 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناغماد  یتعنص  کرهش  رد  یرون  ربیف  یارجا  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دانسا قبط  قباوس  صصخت و  یاراد  ناراکنامیپ   ) یبایزرا دانسا  قبط  زایتما  بسک  هجدوب و  همانرب  نامزاس  زا  تاطابترا  هبتر  یاراد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
( یبایزرا

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  درادناتسا ، نادیم  نانمس ،  ، 3515983611 یتسپ :  دک  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

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

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

2001003012000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو ) لاوریاف  هاگتسد  ود  ) تینما درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تراجت  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631034 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 01-01-83) هتسب   ) تسد رد  دیلک  یاه  تیلاعف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 08-01-84) هتسب  تسد  رد  دیلک  یاه  تیلاعف 

GPRS یتعنص مدوم  و  ( PT  ) هیذغت روتامروفسنارت  هارمه  هب  رادروتوم  رنویسکس  لرتنک  ولبات  هاگتسد  دیرخ 20 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.2 025-38904901 ییالبرک ) لداع   ) تلود ناوخشیپ  تامدخ  رتفد  یروهمج  راولب  یادتبا  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  بنج  دهاش  راولب  دیحوت  نابایخ  مق   :: سردآ سردآ
025-36703534 داز ) خرف  مساقلاوبا   ) تلود ناوخشیپ  تامدخ  رتفد  ایمیک  نامتخاس  هچوک 1  شبن  ییاوه  یورین  لپ  یدیعس  نادیم  مق 

:: 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

(( بوبو لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   )) تینما تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1515

رادروتوم رادروتوم رنویسکس   رنویسکس لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ -- تسد تسد ردرد   دیلک   دیلک یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ناونع : : ناونع 1616

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

یتعنص تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  هب  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دانسا تسویپ   ) ینف تاصخشم  اب  قباطم  ددع  رازه  دادعت 12  هب   ABS روتالودم  ECU باق برد  باق و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طیارش دجاو  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

26103154-021 :: 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

5630861 ( بو لاوریاف  هاگتسد  ود  تینما (  درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5630889 هچراپکی  تاطابترا  متسیس   ) ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ،
کیفارت ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هلاس5630944 هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 4)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما5630949 درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 4)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاتوک5630984 مایپ  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلصففم 56309886 کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  هدازماما -  هار  لیمکت  روحم -  تلافسآ  شکور 
 .... روحم و یرتم 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش5631028 تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیرخ5631051 بآ -  تاسیسات  هب  طوبرم  یاه  تیاس  یزاس  نمیا  تهج  هینبا  یراک  هدرخ  تایلمع 
...و یندچ -  تالاصتا  عاونا 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ABSABS روتالودم   روتالودم   ECUECU  باق باق برد   برد وو   باق   باق نیمات   نیمات 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 35 ھحفص 12 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس یهیجوت  هسلج  خروم 1401/6/13 -  هبنشکی  زور  تعاس 17  ات   1401/6/7

خروم 1401/6/20 هبنشکی  زور   9

ام مایپ   :: عبنم خروم 1401/6/28عبنم هبنشود  زور  تعاس 17  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/6/28 هبنشود  زور  تعاس 13/30  ات  یکیزیف  - 

5630659 :: هرازه هرازه خروم 1401/6/29دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 9   - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ردنب  نیعجارم  ددرت  لرتنک  یسرزاب و  تازیهجت  رهشوب و  ناتسا  ردانب  ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هژورپ 45.500.000.000  دروآرب  - 

هام هژورپ 10  تدم  - 

یروهمج یزکرم  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  شیف  لصا  ای  لایر  هصقانم 2.275.000.000  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن  هئارا  یمالسا 

تاعالطا )  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  اتفا (  همانیهاوگ  ندوب  اراد 
یعامتجا هافر  نواعت و  راک و  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

یتسپ 7517638480 دک  رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب  راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب  سردآ   :: سردآ سردآ

7-33322051 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07733330072 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ ینف /9 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خروم 1401/6/7  زا  دانسا   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14 

دمآرس داصتقا   :: عبنم خروم 1401/7/9عبنم همانتنامض  تعاس 14 -   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630775 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجردیهشردنب لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هصقانم 54.632.609.254  هیلوا  دروآرب  - 

هام راک 12  یارجا  تدم  - 

هب هدننک و ...  رداص  حالصیذ  عجارم  زا  اتفا  یهاوگ  ریوصت  هئارا  تکرش -  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

فکمه هقبط  یزکرم  نامتخاس  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  روما  نارمع  یسدنهم و  دحاو  ناگزمره  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب  رازگ : هصقانم 

لک ریدم  رتفد  موس  هقبط  لک -  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  ییاشگزاب :

07632123606 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب نیعجارم   نیعجارم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   یسرزاب   یسرزاب تازیهجت   تازیهجت وو   ناتسا   ناتسا ردانب   ردانب ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1818

ردنب ردنب لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات  خروم 1401/6/7  زا  دانسا   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  خروم 1401/6/13  زا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630889 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد رد  کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم  تازیهجت  هچراپکی  تاطابترا  متسیس   ) ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا 

رد ناینب  شناد  تکرش  تیوضع  اب  ای  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  تاطابترا و  هبتر 5  ندوب  اراد  لایر -  هدرپس 1.783.730.500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ترازو طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تسیمازلا -  هباشم  عوضوم  اباتفا  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یتارباخم -  اب  یطابترا  تازیهجت  تخاس  هنیمز 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یعامتجا و ...  هافر  راک و 

یتسپ 6414665576 قودنص  رهشمرخ ، یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم ، نابایخ  رهشمرخ ، : سردآ هب  هناخریبد   :: سردآ سردآ
رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم ، نادیم  یولوم ، نابایخ  رهشمرخ ، سردآ  هب  تاسلج  رتفد  ییاشگزاب :

ردنب و لک  هرادا  یدولوم ، نادیم  یولوم ، نابایخ  رهشمرخ ، : اهتکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تاکاپ : هئارا  عالطا و  بسک 
رهشمرخ یدرونایرد 

53507128 - 53507026 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/6/9  زا  دانسا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم تعاس 8عبنم ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630988 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروص  هب  لیذ  رد  جردنم  یلک  طیارش  تاصخشم و  ساسارب  ار  دوخ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  تلود ، یکینورتکلا  تاکرادت 

 ... لایر و دروآرب 12.488.019.191  غلبم  هام -  ارجا 6  تدم  یتشد -  ناتسرهش  ارجا  لحم  رتمولیک -  لوطب 2  جومروخ  روال -  روحم  تلافسآ  شکور   - 95/401 - 08
ناتسراهب  هدازماما -  هار  لیمکت   - 95/401-10

یسابع  رئاز  دابآ  دومحم  روحم  یرتم  یلصففم 6  کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و   - 95/401-11
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  ای  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، ءاقترا  ریمعت و  لیمکت و   - 95/401-12

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  یراولد - یلعسیر  نابایخ  رهشوب -  سردآ : هب  فلا  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
یرادهار لک  هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو     MRSCMRSC  زکرم زکرم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا متسیس   متسیس  ) ) ICSICS متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   ییاجباج   ییاجباج لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
کیفارت کیفارت

2020

 ....  .... وو روحم   روحم یرتم   یرتم   66 یلصففم   یلصففم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هدازماما -  -  هدازماما هار   هار لیمکت   لیمکت روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631040 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا  ناتسرهش  یاههار  حطس  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زردوگیلا  ناتسرهش  یاههار  حطس  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
78,206,653,470 یلام :  دروآرب 

لایر   3,910,332,674 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5630659 یسرزاب و  تازیهجت  ناتسا و  ردانب  ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
ردنب نیعجارم  ددرت 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ردنب5630775 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 12)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت5630889 هچراپکی  تاطابترا  متسیس   ) ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ،
کیفارت ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 35 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش ارتنشا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631051 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  رد   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لیذ  هحورشم  تایلمع  یراذگاو  هب  تبسن  یلخاد )  ) ینارمع ریغ  تارابتعا  لحم  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت 

دزی  رهش  رد  بآ  تاسیسات  هب  طوبرم  یاه  تیاس  یزاس  نمیا  تهج  هینبا  یراک  هدرخ  تایلمع  - 
یندچ  تالاصتا  عاونا  دیرخ  - 

دزی  رهش  حطس  رد  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  لمح  هیهت و  اب  ماوت  ژاپمپ  یاه  هاگتسیا  نزاخم و  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  - 
دزی ناتسرهش  حطس  رد  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  لمح و  هیهت و  اب  ماوت  هاچ  هقلح  هتسبرادم 36  یاه  نیبرود  متیس  یزادنا  هار  بصن و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک  هلا  تیآ  نابایخ  دزی  رهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

03531643249 :: نفلت :: www.abfayazd.ir iets.mporg.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلصففم 56309886 کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  هدازماما -  هار  لیمکت  روحم -  تلافسآ  شکور 
 .... روحم و یرتم 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

...و ...و یندچ -  -  یندچ تالاصتا   تالاصتا عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ بآبآ -  -  تاسیسات   تاسیسات هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه تیاس   تیاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج هینبا   هینبا یراک   یراک هدرخ   هدرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک  Kaspersky Endpoint Security for Business -Select -1year) 1000  ) یکسرپسک سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  * 
1101060044000040 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربراک  Kaspersky Endpoint Security for Business -Select -1year) 1000  ) یکسرپسک سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  * 

.دشابیم یدقن  تروص  هب  هاگشناد  داتو  بصنو  لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست  هوحن ی  * 

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ربراک   * * ربراک   Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  -Select - 1year)  1000Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  -Select - 1year)  1000  ) ) یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض

2424

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

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

زا 35 ھحفص 17 
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 1403 دیسررس  ینف .  تاصخشم  قبط  هخسن 5  ورپ  اناد  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005117000823 زاین :  هرامش 

نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناد ناشکهک  روآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ناشکهک  روآ  نف  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  کسید  دراه  عون  ناراک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقنو لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم   1403 یلا 11 / هام 5  یاه  دیسررس  یلا 10  ءازخا 002 هنازخ  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و  همیب  هیلخت و  و 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 هخسن   هخسن ورپ   ورپ اناد   اناد رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 35 ھحفص 18 
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یدرگناهج یدرگناریا و  هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pwa و ios ،android رتسب یور  رب  روحم  هدتوناخ  نشیکیلپا  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001504000013 زاین :  هرامش 

یدرگناهج یدرگناریا و  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

همانرب 42 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هدننک  تکرش  یداهنشیپ  غلبم  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  قبط   pwa و ios ،android رتسب یور  رب  روحم  هدتوناخ  نشیکیلپا  دیلوت  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیلاعف ره  کیکفت 

 : یتسپ دک  کالپ 10 ،  متفه -  هلپ  هچوک  دنویپ -  نابایخ  یوجنگ -  یماظن  نابایخ  ریناوت -  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1434853461

88880069-021  ، 88678946-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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

یترارح5630833 روسنس  هارمه 5  هب  یشیامرگ  هناخروتوم  هچراپکی  شیاپ  لرتنک و  هحفص 19)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

pwapwa  وو   ios  ،androidios  ،android  رتسب رتسب یور   یور ربرب   روحم   روحم هداوناخ   هداوناخ نشیکیلپا   نشیکیلپا دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط 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 35 ھحفص 19 
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح روسنس  هارمه 5  هب  یشیامرگ  هناخروتوم  هچراپکی  شیاپ  لرتنک و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000034 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابامرگ  یتراجت  مان   EMS 505 لدم مرگ  بآ  هناخ  روتوم  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نآ  دافم  تیاعر  هعلاطم و  هدوب و  تسویپ  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  یتساوخرد  یاههاگتسد  لماک  تاصخشم 

.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09188781668  هی  یعراز  سدنهم  مناخ  اب  ماهبا  لاوس و  هنوگره  تروصرد 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح روسنس   روسنس   55 هارمه   هارمه هبهب   یشیامرگ   یشیامرگ هناخروتوم   هناخروتوم هچراپکی   هچراپکی شیاپ   شیاپ وو   لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس 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 35 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5631015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002830 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   CONTROL LOCAL PANEL یتراجت مان   LCP-1-100 لدم  cm 40 قمع  cm 100 عافترا  cm 60 ضرع یلحم  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  گرب  حرش  رد  هدش  رکذ  متیآ  2 ساسارب یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یلام 

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CONTROL PANELCONTROL PANEL 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 35 ھحفص 21 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرسارس متفه  طخ  یرون  ربیف  یعطق  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( کتسب یرتمولیک   40 رتمولیک 223 (  تیعقوم : 

هدوزفا شزرا  نودب  تمیق 
تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت 

1101093023000506 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرسارس متفه  طخ  یرون  ربیف  یعطق  عفر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( کتسب یرتمولیک   40 رتمولیک 223 (  تیعقوم : 

هدوزفا شزرا  نودب  تمیق 
تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متفه متفه طخطخ   یرون   یرون ربیف   ربیف یعطق   یعطق عفر   عفر ناونع : : ناونع 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 35 ھحفص 22 
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  قباطم   KPH622 لدم سالپ  تنیک  تروپ  ود   HDMI KVM چیئوس ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هتکن 

1101030128000124 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

فرطیب ناوخا  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   KENT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENT PLUS یتراجت مان  لدم 622  تروپ  روتینام 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

ینف تسویپ  قباطم   KPH622 لدم سالپ  تنیک  تروپ  ود   HDMI KVM چیئوس ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هتکن 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KPH622KPH622 لدم   لدم سالپ   سالپ تنیک   تنیک تروپ   تروپ ودود     HDMI  KVMHDMI  KVM  چیئوس چیئوس ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار ییاتفا  یتامدخ  یهاوگ  دیاب  هدنشورف  .ربیف  لوژام  لاوریاف و  یارب  ربیف  تراک  رواپ و  سنسیال و  هارمه  هب  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هتشاد 

1101005117000817 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG-140-SH لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-SX-MM لدم یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

هیلخت و لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم   1403  - 6،7،10،11  ، هام 5 یاهدیسررس  هنازخ  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و  همیب 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هخسن 56305955 ورپ  اناد  رازفا  مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5630598pwa و ios ،android رتسب یور  رب  روحم  هداوناخ  نشیکیلپا  دیلوت  هحفص 16)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5630795 تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یترارح5630833 روسنس  هارمه 5  هب  یشیامرگ  هناخروتوم  هچراپکی  شیاپ  لرتنک و  هحفص 19)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ربیف ربیف لوژام   لوژام وو   لاوریاف   لاوریاف یارب   یارب ربیف   ربیف تراک   تراک وو   رواپ   رواپ وو   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ 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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زاوها هقطنم 2  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 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هس  هقطنم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یکیفارت  شوقن  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا  هیهی و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000017 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  هارمه  هرامش  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  هئارا 

دشابیم تسویپ  دانسا 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش هسهس   هقطنم   هقطنم ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یکیفارت   یکیفارت شوقن   شوقن وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهی   هیهی ناونع : : ناونع 3232

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  مراهچ  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

5630596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد ینیمز  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000097 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیسح ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 3 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

هداز هللا  دبع 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفد ینفد ینیمز   ینیمز تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ  09123138548 تسیمازلا تمیق  نتشاذگ  زا  لبق  یگنهامه 

هزور  یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ 
دشاب نارهت  زا  هدننک  نمات 

1101096102000465 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نایچمامح یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 15 یزلف نلاگ  گنر 111  دک  دیفس  درس  کیلرکا  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 50 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
رحس گنر   cc 946 یکیتسالپ یطوق  گنر 861  دک  دیفس  تاتسا  لینیو  کیتسالپ  گنر  الاک :  مان 

یطوق 36 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

اتکی عناص  یراذگ  هیامرس  هدننک  هضرع  عجرم   ANHUI HERRMAN هدنزاس عجرم   BGD220/4 لدم یتسد  گنر  کتلغ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ولیک  رادقم 50  هب  درس  دیفس  کیلورکا  گنر  فیدر 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ولیک  رادقم 36  هب  دیفس  یکیتسالپ  گنر  فیدر 2 

دشابیم یتناس  کتلغ 25  فیدر 3 

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس درس   درس کیلرکا   کیلرکا یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  تمیق  نتشاذگ  زا  لبق  یگنهامه 

دشابیم مرگولیک  فیدر 2 1000 
دشابیم مرگولیک  فیدر 1 500 

1101096102000458 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ   kg 5 یکیتسالپ لطس  گنر 800  دک  دیفس  تام  تاتسا  لینیو  کیتسالپ  گنر  الاک :  مان 
لطس 500 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب دیفس  یکیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 1000 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

اتکی عناص  یراذگ  هیامرس  هدننک  هضرع  عجرم   ANHUI HERRMAN هدنزاس عجرم   BGD220/4 لدم یتسد  گنر  کتلغ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب نوراکاپ  کرام  دیفس  درس  کیلرکا  گنر  فیدر 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمیش  افص  کرامدیفس  یکیتسالپ  گنر  فیدر 2 

دشاب یتناس  زیاس 25  گنر  کتلغ  فیدر 3 

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد کتلغ   کتلغ یکیفارت -  -  یکیفارت گنر   گنر لینیو -  -  لینیو کیتسالپ   کیتسالپ گنر   گنر ناونع : : ناونع 3535

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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج - الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  یر  سکیا  هاگتسد  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق / یمشاه یاقآ  یگنهامه 07731372139 

1101093035000417 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاسبآ هدننک  هضرع  عجرم   MAIN PCB BOARD یتراجت مان  رلوک   DC هب  AC قرب لدبم   AC60S لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  - الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  یر  سکیا  هاگتسد  درب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق / یمشاه یاقآ   07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد5630596 ینیمز  هحفص 24)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریر سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد درب   درب ناونع : : ناونع 3636

یرون یرون ربیف   ربیف روتپادآ   روتپادآ -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- AA  یموطرخ یموطرخ هلول   هلول راد - - راد ترا   ترا قرب   قرب زیرپ   زیرپ -- لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه دروک - - دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 35 ھحفص 29 
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مالعتسا مرف  قبط  هغارم  ( 5  ) هرامش یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ءاهب 

1101000039000049 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3500 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 102 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یتسود هلادی  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD2002FAEX لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم  هکرب  لدم   A 16 نایرج  V 250 ژاتلو راد  ترا  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

موطرخ رذآ  کیتسالپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ییوشسابل  دربراک   m 1/8 لوط  mm 32 زیاس  A یموطرخ هلول  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-X3500A لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  زیاروتوم 5  تلاب  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   SC-SC لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ یم  ماجنا  دقن  تروصب  یلام  یرادا  لحارم  یط  لماک و  لیوحت  زا  سپ  هدش  یرادیرخ  هجو  لک  تخادرپ  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هلماعم  کفنیال  زج  نآ  رد  جردنم  دراوم  تسویپ و  کرادم  .2

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37451232-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: 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

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

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

زا 35 ھحفص 30 
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5630795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000023 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 35 ھحفص 31 
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " 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 " ) " ) 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 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکسم کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دادرارق  هخسن  هعلاطم  دابآدعس *  نکسم  کناب  یریوصت  تراظن  هناماس  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101004182000005 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

 ... همیب و لقن ، لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا  هدش  جرد  تسویپ  رد  یتساوخرد  مالقا  .تسا  یمازلا  مالعتسا  طیارش  تسویپ و  دادرارق  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یمساق  هرامش 09178939270  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  نکسم ) کناب  نامتخاس   ) الاک لیوحت  لحم  ات 

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: 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

(( 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

قیرح5630849 مالعا  متسیس  بصن  هحفص 8)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردنب5630775 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 12)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کناب کناب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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 " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع تروصرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  دوش  هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام  تخادرپ 1 دوشیم  عوجرم  دات 

1101091736000030 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم دات  مدع  تروصرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  دوش  هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا ههام  تخادرپ 1 دوشیم 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5630496smartstor NAS 2 TB زاس هحفص 33)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد5630596 ینیمز  هحفص 24)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

smartstor NAS 2  TBsmartstor NAS 2  TB زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4040

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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ 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

یرازفا و5630501 تخس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو 
یکدی تاعطق  نیمأت  اب  هارمه  یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 125  یرازفا  مرن 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5630502 هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5630514Kaspersky Endpoint Security for Business -Select -  ) یکسرپسک سوریو  یتنآ 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ربراک  *  1year) 1000

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخسن 56305955 ورپ  اناد  رازفا  مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5630598pwa و ios ،android رتسب یور  رب  روحم  هداوناخ  نشیکیلپا  دیلوت  هحفص 16)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5630930 ، سیورس ینابیتشپ ،  تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هارمه یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 125  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5630944 هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 4)ناوخارف  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

کناب5631018 یریوصت  تراظن  هناماس  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا ، هار  بصن ، هحفص 29)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

ینفد5630596 ینیمز  هحفص 24)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک5630659 یسرزاب و  تازیهجت  ناتسا و  ردانب  ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
ردنب نیعجارم  ددرت 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت5630889 هچراپکی  تاطابترا  متسیس   ) ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ،
کیفارت ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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