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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشود  99   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 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
((4141 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " 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  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28
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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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( 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 46 ھحفص 3 

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


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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / گ / 14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ار  جع ) ) رصعیلو زکرم  زا  یدرجورب  تایناخد ،  رحسرپوس ، دایص ، شورس ، رالات ، کرهش  قطانم   FTTH یرونربیف تاموزلم  نیمات  درادرظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir go.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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 15هرامش تعاس 8  زا   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یلا 15عبنم تعاس 8  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897112 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ویتکا تازیهجت   ) ...و سلریاو  نتنآ  هیذغت  عبنم  وکسیس ، هکبش  چیئوس  لگنیس ، هکبش  لوژام  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، ویسپ تازیهجت  ...و  تینوی  کر 9  دروک ، چپ  ، یرون ربیف  لباک  لتکیپ ، دروک ، چپ  لنپ ، چپ  رتویپماک ، هکبش  لباک  عاونا  دیرخ 

یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ -  وردوخ  ناریا  تکرش   :: سردآ سردآ

4021  ) یلخاد  051-3356350109  ) و ( 051-33563050 :: نفلت :: www.ikkco.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FTTHFTTH  یرونربیف یرونربیف تاموزلم   تاموزلم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

،، دروک دروک چپچپ   لنپ ، ، لنپ چپچپ   رتویپماک ، ، رتویپماک هکبش   هکبش لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ  - - هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وکسیس ، ، وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس لگنیس ، ، لگنیس هکبش   هکبش لوژام   لوژام عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
،، ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ...و   ...و تینوی   تینوی کرکر  99   دروک ، ، دروک چپچپ   ،، یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک لتکیپ ، ، لتکیپ

22
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ررقمهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/08/08  زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس 1401/08/10 هناماس  رد 

رگراک راک و   :: عبنم تیاغل 1401/08/22عبنم خیرات 1401/08/11  زا   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897174 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   78/542/204/910 دروارب : ناهبهب  ککیل -  روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  37/705/500/000 دروارب : دمحاریوب  رنیت  دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و   5 زاین :  دروم  یحالص 

لقنو لمح  نادیم  جوسای -  اریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا   : :: سردآ سردآ

:: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sajar.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094956000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897176 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقا دح  اب  درگ )  هدروخ (  رازبا  رتم  یتناس  ضرع 8  رتم و  یتناس  لوط 50  رتم  یتناس  عافترا 35  داعبا  اب  دیبیال  یگنس  لودج  ددع  دیرخ 8000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادناتسا  تاصخشم  هئارا  تبوطر و  بذج 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اب درگ )  هدروخ (  رازبا  رتم  یتناس  ضرع 8  رتم و  یتناس  لوط 50  رتم  یتناس  عافترا 35  داعبا  اب  دیبیال  یگنس  لودج  ددع  دیرخ 8000  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

درادناتسا تاصخشم  هئارا  تبوطر و  بذج  لقا  دح 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دح اب  درگ )  هدروخ (  رازبا  رتم  یتناس  ضرع 8  رتم و  یتناس  لوط 50  رتم  یتناس  عافترا 35  داعبا  اب  دیبیال  یگنس  لودج  ددع  دیرخ 8000  نیمضت :  تاحیضوت 

درادناتسا  تاصخشم  هئارا  تبوطر و  بذج  لقا 
13:30 تعاس : 1401/11/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 45 سای -  نابایح  یرافغ -  راولب  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   ، 9717913831 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  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

دیپسالگ دیپسالگ اباب   هارمه   هارمه یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت  - - روحم روحم یلصفم   یلصفم یاهکولب   یاهکولب بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 33

دیبیال دیبیال یگنس   یگنس لودج   لودج ددع   ددع   80008000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000139 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897288 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ   - شیاین حطسمه  ریغ  نادرگرب  رود  هژورپ  تهج  هشرع  نریاتسا  یلپ  کولب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نارمچ   - شیاین حطسمه  ریغ  نادرگرب  رود  هژورپ  تهج  هشرع  نریاتسا  یلپ  کولب  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,664,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   734,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:15 تعاس : 1401/11/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگدازآ هاگنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -   ، 7167613134 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897360 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رباعم  حطس  رد  لیردراگ  ربعم  هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15/000/000/000 دروارب :

لایر   750/000/0000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح 

رایرهش یرادرهش   - نمهب هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: 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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

حطسمه حطسمه ریغ   ریغ نادرگرب   نادرگرب رود   رود هژورپ   هژورپ تهج   تهج هشرع   هشرع نریاتسا   نریاتسا یلپ   یلپ کولب   کولب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

ربعم ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

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

هچراپکی یبایزرا  لوا -  تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنهرامش شهس  زور  تعاس 18   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896761 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز  متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/181/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب   :: سردآ سردآ

0763219601207632196072-07633678100 :: نفلت :: www.setadiran.ir-shana.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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگناخ یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 790/150/000  غلبم 

سدنهم 6 پ 18 شبن  سدنهم  دشرا خ  راولب  مایخ  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

319-05137047318 :: نفلت :: Www.setadiran.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

نیمز نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهریگ   یاهریگ هقعاص   هقعاص وو   نیمز   نیمز متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 77

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093023000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897285 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  یاه  نامتخاس  نیمز  متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاه  ریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

حرش قباطم  هقطنم -  یاه  نامتخاس  نیمز  متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاه  ریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تسویپ .  هصقانم  دانسا  ریداقم  تروص  راک و 

23,618,485,544 یلام :  دروآرب 

لایر   1,181,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: تسا ریز  حرش  هب  ربتعم  یاه  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

ناریزو ) مرتحم  تایه  خروم 22/09/1394  هرامش 123402/ت50659ه ـ همان  بیوصت   ) یتلود تالماعم  رد  نیمضت  همان  نآ  هدام 6  رد  جردنم  نیماضت 
14:00 تعاس : 1402/03/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شش هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابعردنب  / بانیم هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب   ، 7933189117 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهنامیپروما نفلت 07632196072-07632196012-07633678100  زاگ و  لاقتنا  تایلمع 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هقطنم هقطنم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهریگ   یاهریگ هقعاص   هقعاص وو   نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 99

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هنیزه.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن PAM)(1) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.یرتشم 

1101001621000160 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PAM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  بو  تحت   PAM یسرتسد حطس  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن PAM)(1) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیجم 02151008076 سامت.دشابیمالاک لیوحتزادعب  یراکزور  45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلا 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.هباشمدک   هنیزه.هباشمدک ناریا.دراد   ناریا.دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف (.(. هخسن هخسن PAM)( 1PAM)( 1 )) زاتمم زاتمم یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع
.دسرب .دسرب ینفدحاودات   ینفدحاودات هبدیابالاک.یرتشم   هبدیابالاک.یرتشم

1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی دیدمت   Corporate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093907000186 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
هلاسکی دیدمت   Corporate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  370 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی دیدمت   Corporate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی دیدمت   دیدمت   CorporateCorporate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی دیدمت  اب  ینامزاس  هخسن  یکسارپسک  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Kaspersky Endpoint Security for Business-Select,Renewal

1201093907000187 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

هلاسکی دیدمت  اب  ینامزاس  هخسن  یکسارپسک  سوریو  یتنآ  - 
Kaspersky Endpoint Security for Business-Select,Renewal

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  35 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی دیدمت  اب  ینامزاس  هخسن  یکسارپسک  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Kaspersky Endpoint Security for Business-Select,Renewal

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی دیدمت   دیدمت اباب   ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن یکسارپسک   یکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تنیالک  ددع  دیرخ 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004170000011 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
بونج هنایار  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   WYSE یتراجت مان   C10LE لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  تنیالک  ددع  دیرخ 11   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یتسرپرس  نکسم  کناب  - نارمچدیهش نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591777311

33232169-074  ، 33235976-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235975-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  تاصخشم  لیاف و  قباطم   WAF هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

1101001402000239 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم   PW5000 لدم فو  سراپ  یتراجت  مان  بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تنیالک   تنیالک ددع   ددع   1 11 1 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

تروصنیا تروصنیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دشابیم .  .  دشابیم یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   لیاف   لیاف قباطم   قباطم   WAFWAF  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت

1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط   WAF 9000 هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000231 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN WAF یتراجت مان   W2500 لدم بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنفید تیب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000497 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم  ردنفید  تیب  ییاوقم  هبعج   DVD یتیرویکس سنزیب  نوز  یتیورگ  ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هقلح ( کسید )1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.یرتشم  لحم  رد  هلاسکی  ینابیتشپ  تامدخ و  هارمه  هب  ربراک  یارب 650  هلاسکی   Bitdefender Gravityzone BS Enterprise-1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم یگنهامه 09125410703 هباشم 

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WAF 9000WAF 9000 هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ردنفید ردنفید تیب   تیب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  هناماس  رد  هسانش  فیرعت 100  سناسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000088 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایناو تخاسریز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CITRIX یتراجت مان   citrix xendesktop سنسیال یرتویپماک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هخسن 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرازفا یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ردرد   هسانش   هسانش   100100 فیرعت   فیرعت سناسیل   سناسیل ناونع : : ناونع 1717
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ -  ناتسا  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  ژراش  یرادهگن و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001454 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم ناتسزوخ -  -  ناتسزوخ ناتسا   ناتسا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1818
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت دادرارق  یاه  مرف  تاعالطا و  قباطم  لاصو /  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا  یرادهگن  یربهار و  ناشنشتآ و  یورین  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
35911426( ینابرق  ) ینف لاوس  یگنهامه و 

1101001036000589 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .ددرگ -  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  تمیق ) داهنشیپ   ) کناب یاهب  شسرپ  مرف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاطبا 

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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا مالعا   مالعا یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار وو   ناشنشتآ   ناشنشتآ یورین   یورین رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 1919
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sita Multipoint ASD Detector یکیفار )  ) کیاف تکرش  ریذپ  سردآ  روسنس  یتلام  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب عوجرم  هاگشنادات و  لاسرا  ودات  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

1101091579000363 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   FIKE هدنزاس عجرم  لدم 0003-205  یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  یترارح  یدود و  یبیکرت  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
هنایمرواخ کاریژآ  سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم  Sita Multipoint ASD Detector 0003-205 ترارح دود و  یبیکرت  یکیفار )  ) کیاف تکرش  ریذپ  سردآ  روسنس  یتلام  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یاهسکع 

هدنشورف اب  عوجرم  انایحا  هاگشناد و  ات  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه 
دیرخ هناماس  دنیارف  قبط  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802428-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

ودات ودات وو   لمح   لمح یاه   یاه هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک   S ita Multipoint ASD DetectorS ita Multipoint ASD Detector یکیفار ) ) یکیفار  ) ) کیاف کیاف تکرش   تکرش ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ روسنس   روسنس یتلام   یتلام روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
هدنشورفاب هدنشورفاب عوجرم   عوجرم وو   هاگشنادات   هاگشنادات لاسرا   لاسرا

2020
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاعالطاو  طیارش  قبط  (س ) ارهزلا ینامرد  یشزومآ  زکرم  قیرح  نالعا  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000620 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب ینف  لئاسم  درومرد  انمض  تسویپ  تسیل  تاعالطاو  طیارش  قبط  (س ) ارهزلا ینامرد  یشزومآ  زکرم  قیرح  نالعا  متسیس  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگ  راب  هناماسرد  تسویپ  تسیل  تاعالطا  هب  هجوت  اب  یتساوخرد  دراوم  روتکاف  شیپ  دامرف و  لصاح  سامت  09131040081

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاعالطاو   تاعالطاو طیارش   طیارش قبط   قبط سس ) ) )) ارهزلا ارهزلا ینامرد   ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2 12 1
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) یتسد رزیرکید  رزیرکنیا و  تنیوپ  لاک  قیرح -  مالعا  یرارطضا  دیلک  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000107 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لیلخ هدننک  هضرع  عجرم  یوان  نازاسدابآ  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان   RC100 لدم تسیر  دیلک  اب  یتسد  یناشن  شتآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

مدقم هتسارآ 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یتسد یتسد رزیرکید   رزیرکید وو   رزیرکنیا   رزیرکنیا تنیوپ   تنیوپ لاک   لاک قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یرارطضا   یرارطضا دیلک   دیلک ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.دراد  یتسویپ  لیاف.هباشمدک  ناریا  ( فیدر 3) ...و (. ددع 4 () تروپ E1.(8 لدبم هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف 

1101001621000159 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم   FAT-50 T1-IP لدم یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبطروتکاف شیپ.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابالاک.دراد  یتسویپ  لیاف.هباشمدک  ناریا  ( فیدر 3) ...و (. ددع 4 () تروپ E1.(8 لدبم هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیجم 02151008076 سامت.دشابیمالاک لیوحت  زادعب  یراکزور  45 تخادرپ.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسیمازلا  یتسویپ  لیاف  تاصخشم 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ.دسرب شیپ.دسرب ینفدحاودات   ینفدحاودات هبدیابالاک.دراد   هبدیابالاک.دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف.هباشمدک   لیاف.هباشمدک ناریا   ناریا (( فیدر فیدر 33)) ...و ...و (.(. ددع ددع 44 ()() تروپ تروپ E1.(8E1 .(8 لدبم لدبم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبطروتکاف   قبطروتکاف

2323
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000239 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
نیسکا

تیاباگم 600 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222084-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MBMB  310310 -- 11 دناب   دناب یانهپ   یانهپ یللملا   یللملا نیب   نیب تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2424
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( 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 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  اب  قباطم  وکسیس  یتعنص  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000890 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناراب رهم  نیمث  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  ( تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  دیئات  دروم  یاهتکرش  وزج  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشمدک  ناریا  ) تسویپ تادهعتو  تامازلا  ساسارب  ههام  6 سیورسو یصوصخ  APN اب تراکمیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000198 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه تراک  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   OBERTHUR TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   PVC هارمه نفلت  ماخ  تراک  میس  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   ( ( تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس یتعنص   یتعنص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2525

ههام ههام 66 سیورسو سیورسو یصوصخ   یصوصخ APNAPN  اباب تراکمیس   تراکمیس ناونع : : ناونع 2626
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناج دمحم  هتالک  زکرم  تسویپ - تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000153 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لزغ راگن  نیمارآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   CX4-40U لدم هنایار  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه الاک  تریاغم  تروصرد  تسیمازلا -  تازج  تبث  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ینف -  دات  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  لحم -  رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09388731499 هرامش  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع 

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

1101001402000238 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 800  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش کرکر   ناونع : : ناونع 2727

UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  تساوخرد  قبط  راوید و  گر  هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000045 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم  Sita Multipoint ASD Detector 0003-205 ترارح دود و  یبیکرت  یکیفار )  ) کیاف تکرش  ریذپ  سردآ  روسنس  یتلام  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یاهسکع 

هدنشورف اب  عوجرم  انایحا  هاگشناد و  ات  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه 
دیرخ هناماس  دنیارف  قبط  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یلک   یلک تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط وو   راوید   راوید گرگر   وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یناسرزاگ  یحاون  یرادا  یاه  نامتخاس  زا  هطقن  تهج 67  میسیب  ای  نفلت  طوطخ  رتسب  یور  رب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف

1101092586000235 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هتسب 67 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لیامت  تروص  رد  هدش  - مالعا  یاه  نفلت  هرامش  زا  لقادح 98 % ششوپ  یئویدار -  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زا   FCP زوجم ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  سیورس  یرارقرب  تهج  تازیهجت  یمامت  نیمات  یمیس ، ریغ  تروص  هب  سیورس  هئارا 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یناسرزاگ   یناسرزاگ یحاون   یحاون یرادا   یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس زازا   هطقن   هطقن تهج  6767   تهج میسیب   میسیب ایای   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ رتسب   رتسب یور   یور ربرب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
سراف سراف

3030
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنکچ زکرم  تسویپ -  تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000154 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   BLADE CENTER یتراجت مان   cm 72 قمع  U 9 عافترا هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه الاک  تریاغم  تروصرد  تسیمازلا -  تازج  تبث  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ینف -  دات  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  لحم -  رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09388731499 هرامش  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع 

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  7272 قمع   قمع   UU  99  عافترا عافترا هکبش   هکبش کرکر   ناونع : : ناونع 3131

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 مالعتسا   مالعتسا

ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیج زکرم  تسویپ -  تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000155 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   BLADE CENTER یتراجت مان   cm 72 قمع  U 9 عافترا هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه الاک  تریاغم  تروصرد  تسیمازلا -  تازج  تبث  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ینف -  دات  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  لحم -  رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09388731499 هرامش  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع 

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5897036 تاصخشم  قبط  تنیالک  ددع  هحفص 9)دیرخ 11  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5897041 لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  تاصخشم  لیاف و  قباطم   WAF هاگتسد
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5897068WAF 9000 هاگتسد کی  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

cmcm  7272 قمع   قمع   UU  99  عافترا عافترا هکبش   هکبش کرکر   ناونع : : ناونع 3232

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  یسکوپا (  بسچ  درز و  یا  هشیش  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000458 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرفت قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرفت ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  حطس  رد  رباعم  ییانشور  ییاوه و  فیعض  طسوتم و  راشف  هکبش  ثادحا  هعسوت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094802000012 زاین :  هرامش 
شرفت قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هام 3 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینمیا و تیحالص  دات  یهاوگ  هارمهب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تفایرد و  هناماس  زا  ار  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگ  راب  هناماس  رد  ددجم  یمسر  همانزور  تکرش و  همانساسا 

3951996934 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222996-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222096-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یسکوپا (  (  یسکوپا بسچ   بسچ وو   درز   درز یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

شرفت شرفت ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور وو   ییاوه   ییاوه فیعض   فیعض وو   طسوتم   طسوتم راشف   راشف هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هعسوت ،  ،  هعسوت ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیلد - هیدنرز - هواس ناتسرهش  رنیت  یکیفارت و  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000232 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تایب ییایمیش  عیانص   Lit 210 هکشب کی  هجرد  رنیت 20000  الاک :  مان 

هکشب 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

سانور ییایمیش  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سانور  یتراجت  مان   kg 30 بلح  RTB-787 گنر دک  ییزج  کی  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  حیحصدروارب  ماجحا  تاصخشم و  بسح  رب  یهد  تمیق  دوش و  هدهاشم  تسویپ  کرادم  دروارب و  رد  قیقد  رادقم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیلد ناجیلد -- هیدنرز هیدنرز -- هواس هواس ناتسرهش   ناتسرهش رنیت   رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل   ) تماخض 1/1 یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000022 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ینت  یلور  هتسب   mm 0/50 تماخض  mm 1250 ضرع  ST 37 یدالوف یگنر  هزیناولاگ  فالک  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
نت 3 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل   ) تماخض 1/1 یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: 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

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

یدالوف یدالوف هغیت   هغیت هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 46 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gl264qdvdwvs5?user=37505&ntc=5897094
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5897094?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نورزاک یسراف  ناملس  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقا  هتسب -  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060007000009 زاین :  هرامش 

یسراف ناملس  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالقا  هتسب -  رادم  نیبرود  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  هدش  هتساوخ  مالقا  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319673544 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یسراف  ناملس  هاگشناد  یناقلاط ، هللا  تیآ  نابایخ  یادتبا  داشرا ، هارراهچ  نورزاک ، نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42226050-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42229080-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  نیبرود  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000086 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CA45EDC-15 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تخادرپ  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  لخاد  دیلوت  دشاب  یتناراگ  یاراد  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لک  هرادا  تسارح  دات  دروم  هدننک  نیمات  دریگیم  تروص  ههام  بصنو 2 نآ  داتو  الاک  لیوحت 

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالقا   مالقا هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود الاک   الاک 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 46 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejefdp4rj9bca?user=37505&ntc=5896865
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896865?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896866?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشالاب یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  شیاپ  نیبرود  لکد  تساوخرد 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093580000003 زاین :  هرامش 

رهشالاب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7931114543 یتسپ :  دک  تمواقم ،  هاگیاپ  یور  هب  ور  یداهناور - دیهش  نابایخ  نیغج   شخب  ناگزمره -  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866329-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866329-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یبناج  مزاولو  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000085 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
الاک زارف  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PENTAX یتراجت مان   CCD1/3-906 لدم  security camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لک  هرادا  تسارح  دات  دروم  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  تسارحو  یروآ  نف  دات  دروم  دشاب  یتناراگ  یاراد  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  ههام  نآ 2 داتو  راک  ماجنازا  سپ  تخادرپ  دشاب  یموب 

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود لکد   لکد   22 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3939

یبناج یبناج مزاولو   مزاولو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 46 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6q42vtcypw8qv?user=37505&ntc=5896910
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https://www.hezarehinfo.net


ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( نرتسو  ) شفنب دراهو   NVR16 هاگتسدو هرهچ  تبث  صیخشت و  هناماس  نیبرود و  یدادعت  لماش  زاین  دروم  یاه  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  تیابارت  10

1101003404000011 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ نازومآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZX یتراجت مان   ZX-6008 لدم  DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شفنب دراهو   NVR16 هاگتسدو هرهچ  تبث  صیخشت و  هناماس  نیبرود و  یدادعت  لماش  زاین  دروم  یاه  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ  دامن  لصاح  سامت  هرامش 09133802347  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  یتسویپ  تسیل  قبط  تیابارت  10 نرتسو )  )

8815713471 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  داتس  یناشاک - هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330061-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33343004-038 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000071 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام (  روما  قیرط  زا  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  تامدخ  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یتسارح  هیدیئات  یاراد.دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب ) 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

DVRDVR یتینما   یتینما نیبرود   نیبرود ریوصت   ریوصت وو   توص   توص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4141

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 46 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

5897147DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 31)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5897059Sita Multipoint ASD یکیفار )  ) کیاف تکرش  ریذپ  سردآ  روسنس  یتلام  روتکتد 
هدنشورفاب عوجرم  هاگشنادات و  لاسرا  ودات  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   Detector

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5897267 ناریا   ) یتسد رزیرکید  رزیرکنیا و  تنیوپ  لاک  قیرح -  مالعا  یرارطضا  دیلک  ددع  دیرخ 4 
( دشاب یم  هباشم 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

تسویپ5896813 تسیل  قباطم  ناتسزوخ -  ناتسا  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  ژراش  یرادهگن و  هحفص 15)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5896993 قیرح  افطا  مالعا  یرادهگن  یربهار و  ناشنشتآ و  یورین  هحفص 15)رارقتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5897059Sita Multipoint ASD یکیفار )  ) کیاف تکرش  ریذپ  سردآ  روسنس  یتلام  روتکتد 
هدنشورفاب عوجرم  هاگشنادات و  لاسرا  ودات  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   Detector

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاعالطاو5897081 طیارش  قبط  (س ) ارهزلا ینامرد  یشزومآ  زکرم  قیرح  نالعا  متسیس  یحارط 
تسویپ تسیل 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5897267 ناریا   ) یتسد رزیرکید  رزیرکنیا و  تنیوپ  لاک  قیرح -  مالعا  یرارطضا  دیلک  ددع  دیرخ 4 
( دشاب یم  هباشم 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 46 ھحفص 35 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

نیمز5896761 متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  هحفص 7)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس5897285 صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر 
هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز 

هحفص 7) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 4 یدقن 3  ریغ   * GCMS هاگتسد هب  طوبرم  .5975c لدم یمرج  روتکتد   turbomolecularpump ریمعت یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام

1101060040000316 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 4 یدقن 3  ریغ  * هاگشیامزآ  GCMS هاگتسد هب  طوبرم  .5975c لدم یمرج  روتکتد   turbomolecularpump ریمعت یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 07132425416  هب  لاوس  هنوگره  * هدنشورف هدهع  هب  راب  لمح  * هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122163-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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

5897059Sita Multipoint ASD یکیفار )  ) کیاف تکرش  ریذپ  سردآ  روسنس  یتلام  روتکتد 
هدنشورفاب عوجرم  هاگشنادات و  لاسرا  ودات  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   Detector

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هب5897228 طوبرم  .5975c لدم یمرج  روتکتد   turbomolecularpump ریمعت یبای و  بیع 
* هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام یلا 4  یدقن 3  ریغ   * GCMS هاگتسد

هحفص 36) روتکتد  ( روتکتد

44 یلا   یلا یدقن  33   یدقن ریغ   ریغ  * * GCMSGCMS هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم ..59755975 cc لدم   لدم یمرج   یمرج روتکتد   روتکتد   turbomolecularpumpturbomolecularpump  ریمعت ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع
** هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   همیب   همیب باسحاصافم   باسحاصافم ** ههام ههام

4343

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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یبناج  مزاولو  ریگ  دزد  متسیس  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000087 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زاریش روتوم  ورین  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   CHONGQING YINXIANG CO هدنزاس عجرم   CG-125 تلکیس روتوم  لماک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ  دشاب  لک  هرادا  تسارح  دات  دروم  هدننک  نیمات  دشاب  تسارحو  یروآ  نف  دات  دروم  دشاب  یتناراگ  یاراد  دشاب  لخاد  دیلوت  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  ههام  نآ 2 داتو  بصن  زا 

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

تلکیس5896949 روتوم  لماک  ریگدزد  هحفص 37)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلکیس تلکیس روتوم   روتوم لماک   لماک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 46 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c2lrsqam8k7rq?user=37505&ntc=5896949
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896949?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-FH52 لدم نوسپا  روتکژورپوئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005851000003 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
EB-FH52 لدم نوسپا  روتکژورپوئدیو  - 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  تخادرپ  نآ  لوپ  الاک  تفایرد  زا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135743311 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  هدکشناد  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  ناتسلگ -  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226455-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330079-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

تسویپ5896865 مالقا  هتسب -  رادم  هحفص 31)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب5896866 یم  تسویپ  لیاف  قبط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 31)الاک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5896910 حطس  شیاپ  نیبرود  لکد  هحفص 31)تساوخرد 2  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج5896958 مزاولو  هتسب  رادم  هحفص 31)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5896960 یاه  نیبرود  هحفص 7)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5897147DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 31)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5897214 نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 31)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5897260EB-FH52 لدم نوسپا  هحفص 7)روتکژورپوئدیو  نیبرود  ( نیبرود

EB-FH52EB-FH52 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپوئدیو   روتکژورپوئدیو ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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

5897059Sita Multipoint ASD یکیفار )  ) کیاف تکرش  ریذپ  سردآ  روسنس  یتلام  روتکتد 
هدنشورفاب عوجرم  هاگشنادات و  لاسرا  ودات  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   Detector

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

5896853 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  اب  قباطم  وکسیس  یتعنص  هحفص 20)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباک5897112 عاونا  دیرخ   - هیذغت عبنم  وکسیس ، هکبش  چیئوس  لگنیس ، هکبش  لوژام  عاونا  دیرخ 
...و تینوی  کر 9  دروک ، چپ  ، یرون ربیف  لباک  لتکیپ ، دروک ، چپ  لنپ ، چپ  رتویپماک ، هکبش 

، ویسپ تازیهجت 

هحفص 5) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000230 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
بوچ امیس  کینورتکلا  کیتسالپ و  زلف  بوچ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   AKG یتراجت مان   CS5 BU لدم سنارفنک  یزکرم  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص رد  دامن ، مادقا  هناماس  رد  هطوبرم  روتکاف  شیپ  مزال و  تادنتسم  کرادم ، یراذگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ، لیاف  قیقد  هعلاطم  نمض 

.ددرگ یم  لطاب  یداهنشیپ  تمیق  یتساوخرد  طیارش  نتشادن 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

سنارفنک5896849 نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 40)زیهجت ، توص  ( توص

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

تسویپ5896865 مالقا  هتسب -  رادم  هحفص 31)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5897147DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 31)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5897260EB-FH52 لدم نوسپا  هحفص 7)روتکژورپوئدیو  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن زیهجت ، ، زیهجت ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rack Mount روتینام هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000398 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
 Kvm 8 port هارمه هب   Rack Mount روتینام هیهت  - 

 : لماک تاصخشم 
Rack Mount Monitor& KVM Console 17inch, 8port

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

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

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

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rack  MountRack  Mount روتینام   روتینام هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

دهاوخ دهاوخ هیارک   هیارک سپسپ   وو   عوجرم   عوجرم امامت   امامت یلاسرا   یلاسرا سانجا   سانجا وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد   .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشدش

4848
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دهاوخ هیارک  سپ  عوجرم و  امامت  یلاسرا  سانجا  روتکاف و  شیپ  تریاغم  تروص  رد  .تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش

1101030692000323 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SOM 420-4D لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 2700 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه دنرب  نیمه  دیرخ  هب  مزلم  ناتسرامیب  مالعا و  هاگشناد   it دحاو طسوت  یمالعا  یاهدنرب  یمامت.یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک یرازگراب  اضما و  ورهم  ور  کی  هرامش  مرف.یتعامج  سدنهم  .سنج 09133587240  لیوحت  زا  دعب  ههام  ود  تخادرپ.دشاب  یم 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

5897055Rack Mount روتینام هحفص 40)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

یلاسرا5897268 سانجا  روتکاف و  شیپ  تریاغم  تروص  رد  .تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ 
دش دهاوخ  هیارک  سپ  عوجرم و  امامت 

هحفص 40) روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

دشاب5896866 یم  تسویپ  لیاف  قبط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 31)الاک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5896910 حطس  شیاپ  نیبرود  لکد  هحفص 31)تساوخرد 2  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5896960 یاه  نیبرود  هحفص 7)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5897214 نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 31)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 

1101005275000084 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   HORAND یتراجت مان   SH-450 DC لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   HORAND یتراجت مان   SH-450 DC لدم تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناگرهم زارف  دنورآ   HORAND یتراجت مان   SH-450DC لدم  W 220 ناوت سنارفنک  متسیس  یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دناروه  هدنزاس  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-450 لدم سنارفنک  نوفورکیم  طابترا  لباک  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SH- لدم فیدر 4 : گنیکرت /  وتا   SH-LS550P لدم : 3 فیدر  / گنیکرتوتا  SH-450P لدم : 2 فیدر گنیکرتوتا /   SH-450P لدم : 1 فیدر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
450P

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه 

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

طابترا5896978 لباک  سنارفنک -  متسیس  یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  تسایر -  سنارفنک  نوفورکیم 
سنارفنک نوفورکیم 

هحفص 43) سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

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

سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم طابترا   طابترا لباک   لباک سنارفنک -  -  سنارفنک متسیس   متسیس یکیرتکلا   یکیرتکلا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم تسایر -  -  تسایر سنارفنک   سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1GB یرومم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000541 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
1GB یرومم - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب -  یناریا  الاک  دشابن -  هباشم  دک  ناریا  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا.دراد5896835 یتسویپ  لیاف  (. هخسن PAM)(1) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن 
.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.یرتشم  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمدک 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

58968551GB هحفص 44)یرومم رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دشاب5896866 یم  تسویپ  لیاف  قبط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 31)الاک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاسکی5896896 دیدمت   Corporate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  هحفص 9)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5897003 دیدمت  اب  ینامزاس  هخسن  یکسارپسک  سوریو  هحفص 9)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردنفید5897237 تیب  سوریو  هحفص 9)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5897355 مرن  هناماس  رد  هسانش  فیرعت 100  هحفص 9)سناسیل  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

11 GBGB  یرومم یرومم ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 46 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b73rtk7kyh4ts?user=37505&ntc=5896855
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896855?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زا 46 ھحفص 46 

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