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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   1919 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 64 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 43

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 38

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

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

زا 64 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( 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 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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 64 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 64 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نطو توقای   :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکرابمدالوف یمومع  طباور  دحاو  یناسر  عالطا  یاه  کسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعسوت یاهدادرارق  دحاو  هکرابم  161: یتسپ قودنص  ناهفصا -  یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 ناهفصا -  : سردآ  :: سردآ سردآ

شخرذآ یاقآ  یمساق و  مناخ   5195  - 0315273 - 3098 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  هناگادج  یاهدادرارق  بلاق  رد  ار  دزی  یرهش  یراب  یاهوردوخ  شیاپ  تراظن و  یربراب و  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  یتسپ 8917335981  دک  ناقهد -  دیهش  راولب  یادتبا  تعنص -  نادیم  دزی -  سردآ  هب  دزی  یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  نامزاس   :: سردآ سردآ
.دنیامن لاسرا 

09133537328-33136054-035 :: نفلت :: Www.transport.yazd.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع طباور   طباور دحاو   دحاو یناسر   یناسر عالطا   عالطا یاه   یاه کسویک   کسویک یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 11

یراب یراب یاهوردوخ   یاهوردوخ شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن وو   یربراب   یربراب هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 64 ھحفص 5 
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش جرد  نامز  زا  هتفه  کی  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"NG-Firewall ییاراک / درکراک تینما و  یبایزرا  تهج  یتینما  یصصخت  یاههاگشیامزآ  هعسوت  هژورپ "  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021-84274435 ربامن :  021-88660035 نفلت :  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ictsecdept@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرط زا  یگدنیامن  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

itrc.ac.ir :: عبنم ناوخارفعبنم جرد  نامز  زا  هتفه  کی  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " یتاعالطا تخاسریز  یزاس  نما  عماج  حرط   " ناوخارف یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188660035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02184274435 :: سکف :: ictsecdept@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

""NG-FirewallNG-Firewall ییاراک   ییاراک // درکراک درکراک وو   تینما   تینما یبایزرا   یبایزرا تهج   تهج یتینما   یتینما یصصخت   یصصخت یاههاگشیامزآ   یاههاگشیامزآ هعسوت   هعسوت هژورپ "  "  هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

 " " یتاعالطا یتاعالطا تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس نما   نما عماج   عماج حرط   حرط  " " ناوخارف ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط ( 2  ) تلود یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هب  داوم  یخرب  قاحلا  نوناق  هدام 23  ییارجا  لمعلاروتسد  هدام 5  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن ییارجا  یصوصخ  شخب  تکراشم  اب  ار  دوخ  تاعالطا  یروانف  یرتویپماک و  یسرباسح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک هقبط 8  کالپ 7  ( 15  ) نایدمحا دیهش  نابایخ  ریصق  دمحا  دیهش  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  سردآ  هب  یرادا  لوحت  یزاسون و  تیریدم  دحاو   :: سردآ سردآ
یتسپ 1513836511

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الئوزنو ناریا و  کرتشم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ivbb.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   یرتویپماک   یرتویپماک یسرباسح   یسرباسح حرط   حرط ناونع : : ناونع 55

(( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هصقانم   هصقانم ناوخارف   ناوخارف 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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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم ردعبنم یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتس هناماس 

5932807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR SOLAR MARS TURBINE  ) یمومع هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   FLS-0 04 0228 هرامش هب   VIBRATION SYSTEM(BENTLY NEVADA

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

23942656: نفلت هرامش 12  - دازکاخ نابایخ  - جروت نابایخ  - سردم عطاقت  هب  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:85193768 و 88963737 مان تبث  رتفد   021-4 1934: سامت زکرم   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش زربلا  گنسلاغز  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40120764 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eacco.ir :: عبنم اضقنا 1401/08/28عبنم خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوشلاغز هناخراک  گنیروتینوم  لرتنک و  متسیس  هژورپ  لاکیرتکلا  تازیهجت  دیرخ  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PARTS FOR SOLAR MARS TURBINE VIBRATION SYSTEM BENTLY NEVADAPARTS FOR SOLAR MARS TURBINE VIBRATION SYSTEM BENTLY NEVADA ناونع : : ناونع 77

ییوشلاغز ییوشلاغز هناخراک   هناخراک گنیروتینوم   گنیروتینوم وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

( یا هلحرم   2  ) یمومع هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

akpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APS-0036183، PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک حرش 

PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL, 690 VOLTS DRWG. NO:029.215.058 - 
PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL, 690 VOLTS DRWG. NO:029.218.910 - 
PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL, 690 VOLTS DRWG. FUSE HOLDER - 

PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL, 690 VOLTS DRWG. FUSE HOLDER 1500V 125A - 
PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL, MODEL VDM6000A, NO:029056458 - 

ALSTOM” ELECTRICAL DEVICES. NO:GHU920593R/1024 - “

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 6357175139 دک  ییافکدوخو - لخاد  تخاس  هاردا  ریبک –  ریما  یمیشورتپ  تیاس 4  یداصتقا –  هژیو  هقطنم  رهشهام –  ناتسزوخ –  :: سردآ سردآ

مناخ راکرس  اب  ات 16  تعاس 10  زا  هبنشراهچ  ات  هبنش   06152175074 :: نفلت نفلت
یبلاغ ارسی 

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/1/16عبنم رابتعا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933060 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ذغاک  نودب  تابث  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 13.200.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  فکمه  هقبط  تیریدم  نامتخاس  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANELPARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL ناونع : : ناونع 99

ذغاک ذغاک نودب   نودب تابث   تابث ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 64 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c4bpe7lu82fac?user=37505&ntc=5932893
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5932893?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a5mjpnpuq5enw?user=37505&ntc=5933060
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5933060?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-CONTROL SYSTEM-TE - 02016 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/8/22هرامش یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خروم 1401/9/5عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنک راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یساسا  تاریمعت  زاین  دروم  لرتنک  متسیس  تاعطق  نیمأت  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  یابش  هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 3390381314  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم  ود   ) 2.000.000 دانسا : دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  مان  هب 

لایر غلبم 15.000.000.000  همانتنامض  نازیم 

روما سراف  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافکدوخ  راولب  تفن  نادیم  تفن  تعنص  راولب  ریمخ  ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و 

یلخاد 3706  07631310000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07631313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تیفیک و ساسارب  رواشم  باختنا  یارب  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  ( QCBS  ) تمیق

1401/08/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/020/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءافطا نالعا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یسدنهم  هتسب  هیهت  و  ( FEED  ) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  روظنم  هب  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانزاپ 2 عمتجم  یاه  هناخراک  رد  قیرح 

لایر یبیرقت 12.000.000.000  دروآرب 

ینمیا تیحالص  ربتعم )  ) یهاوگ .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( - تازیهجت تاسیسأت و  هتشر  رد  هرواشم  هیاپ 2  لقادح   ) هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم )  ) یهاوگ یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ناراکنامیپ 

نفلت 07431921421 یتسپ 191  قودنص  یزکرم  هرادا  نامتخاس  ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یساسا یساسا تاریمعت   تاریمعت زاین   زاین دروم   دروم لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 111 1

بصن بصن وو   دیرخ   دیرخ یسدنهم   یسدنهم هتسب   هتسب هیهت   هیهت وو   ( ( FEEDFEED  ) ) یتامدقم یتامدقم تاعلاطم   تاعلاطم تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا روظنم   روظنم هبهب   رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
اهاه هناخراک   هناخراک ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس

1212

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

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

زا 64 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yljfj2pcgadxe?user=37505&ntc=5933066
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https://www.hezarehinfo.net


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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 17-گ-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( kW 15 ریافیتکر لماک  فلش   ) تینوی کار و  لماش  لماک  هدننک  وسکی  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.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

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092935000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DSS-98399-TR یاضاقت یط  HSM -EXTERNAL هاگتسد 7 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  ناردارب  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 84121047-88327085 ناریا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( kWkW  1515 ریافیتکر ریافیتکر لماک   لماک فلش   فلش  ) ) تینوی تینوی وو   کار   کار لماش   لماش لماک   لماک هدننک   هدننک وسکی   وسکی هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

HSM -EXTERNALHSM -EXTERNAL هاگتسد   هاگتسد 77 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 64 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pm9zmycyqvzye?user=37505&ntc=5932563
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5932563?code=37505
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932845 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم راهچ  رد  زاریش  حطس  رد  یرون  ربیف  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 17-گ-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 15kw ریاف یتکر  لماک  فلش   ) تینوی کار و  لماش  لماک  هدننک  وسکی  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم راهچ   راهچ ردرد   زاریش   زاریش حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

هدننک هدننک وسکی   وسکی هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 64 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xxw7tspn289v5?user=37505&ntc=5932845
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mk.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/08/17  - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچنارت هلیسوب  ناتسا  حطس  یرونربیف  یکاخ ، یشک  لباک  یرافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/8 و 1401/9 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنجریب  دیحوت  نابایخ   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  - 

خسرف راهچ  هب  نادنبهن  یرون  ربیف  یارجا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir khorasanj.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

رچنارت رچنارت هلیسوب   هلیسوب ناتسا   ناتسا حطس   حطس یرونربیف   یرونربیف یکاخ ، ، یکاخ یشک   یشک لباک   لباک یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1717

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا - - FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 64 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rw4a4v3f4gz8d?user=37505&ntc=5932865
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زربلا تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1010/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زا 1401/08/23   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14:00  زا  لبق   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932991 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش   UPLINK ءاقترا تهج  زاین  دروم  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -  غلبم 545.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نویلیم  هدرپس 690 

هقطنم تارباخم  گنهرف ،  نابایخ  نواعت ،  راولب  دابآ ،  نسح  یرادا  کرهش  یناقلاط ،  نادیم  جرک ،  ناتسرهش  رد  عقاو  هناخریبد  دحاو  میلست : تفایرد و   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  زربلا ، 

:: نفلت :: WWW.TCALBORZ.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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010817 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14010817-01 یرون  ربیف  لباک  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لایر نیمضت 100/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه هرامش  نفلت 81717806 و  هرامش  هب  یزورون  ایدان  مناخ  راکرس   :: نفلت نفلت
09125052634

:: 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

اتید اتید هکبش   هکبش   UPLINKUPLINK  ءاقترا ءاقترا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 64 ھحفص 14 
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش حطس  رد  یرون  ربیف  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TC.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

یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/8 و 1401/9 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5933178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ هب  نادنبهن  یرون  ربیف  یارجا  عوضوم  هصقانم 1401/9 ب: دنجریب - دیحوت  نابایخ   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  عوضوم  1401/8 هصقانم : فلا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خسرف

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.khorasanj.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراب5932597 یاهوردوخ  شیاپ  تراظن و  یربراب و  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما و5932658 یبایزرا  تهج  یتینما  یصصخت  یاههاگشیامزآ  هعسوت  هژورپ "  ناوخارف 
"NG-Firewall ییاراک / درکراک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5932912 " یتاعالطا تخاسریز  یزاس  نما  عماج  حرط   " هحفص 5)ناوخارف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

600-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932474 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ،  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  نز  کمشچ  یاه  غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت 

لایر  دروارب 33/585/844/000  غلبم 
هام دادرارق 12  تدم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/680/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  لقادح 5 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبایمطاف  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 149  32304618 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نامزمه یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب  زا 1401/8/17  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف یظافحتسا  هزوح  ینایرش  یلصا و  یاهروحم  رد  رچپولب  هاگتسد  اب  تلافسآ  یریگ  هکل  یریگزرد و  - 

میدق ) روحم   ) رهشتداعس تشدورم -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
...جوسای دیلقا -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه  دشاب - یم  یمازلا  هصقانم  دانسا  اب  قباطم  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک  هرادا  هناخریبد  لحم  لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  یرادهار  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش  : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 

مان 85193768 88969737 تبثرتفد  سامت 27313131 و  زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و دنمشوه   دنمشوه ریغ   ریغ وو   دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ،  ،  بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323

 - - ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار لیمکت   لیمکت روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل رچپولب - - رچپولب هاگتسد   هاگتسد اباب   تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل وو   یریگزرد   یریگزرد یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
لیمکت لیمکت وو   ثادحا   ثادحا ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار یایا   هلول   هلول یامنبآ   یامنبآ ثادحا   ثادحا روحم -  -  روحم لیمکت   لیمکت هناخرادهار -  -  هناخرادهار نامتخاس   نامتخاس یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع هندرگ -  -  هندرگ ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا

اههارگرزب اههارگرزب نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت لپلپ -  -  ضیرعت   ضیرعت یهافر -  -  یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم هبهب   یسرسد   یسرسد یاههار   یاههار

2424

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000238 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5932574 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  لاد و  دیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناگزمره  ناتسا  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  لاد و  دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,971,664,354 یلام :  دروآرب 

لایر   1,498,583,218 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

نارهت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/112/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  مالقا و  مئالع ،  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 19.996.858.200 

هام راک 6  ماجنا  تدم 

هیاپ 5 -  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر هدرپس 1.000.000.000 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: region1.tehran.ir business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب وو   لاد   لاد دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 2525

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا مئالع ،  ،  مئالع هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

59-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یهگاعبنم مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکرام  نیال  هچیرد و  باق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رادقم 410  هب  رتمیتناس  رطق 34٫5  هب  لکش  یوریاد  هچیرد 

ددع  رادقم 30  هب  رتمیتناس  رطق 39٫5*29٫5  هب  لکش  یوضیب  هچیرد 
ددع  رادقم 40  هب  رتمیتناس  رطق 65  هب  هچضوح  هچیرد 

ددع  رادقم 850  هب  چنیا  یلا 6  ریش 2  ییالول  هشوگ  باق 6 
ددع  رادقم 850  هب  چنیا  یلا 6  ریش 2  ییالول  هشوگ  هچیرد 6 

ددع رادقم 3000  هب  ییارحص  رکرام  نیال 

لایر نیمضت 2.600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34448095-041 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

34447089-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و ییارحص   ییارحص رکرام   رکرام نیال   نیال چنیا -  -  چنیا   66 یلا   یلا   22 ریش   ریش ییالول   ییالول هشوگ   هشوگ   66 باق   باق لکش - - لکش یوریاد   یوریاد هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 64 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001509000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932988 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 (، 5989 نانادبآ (  یزکرم  - 2 (، 5983  ) مالیا ادهش  نابایخ  - 1  } هعبات هبعش  دادعت 3  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(5997  ) یهاشکلم

لایر نیمضت 643/235/705  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   :: سردآ سردآ

08433381988 :: 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

زا یگدنیامن  هب  نارهت  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/2 یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب  خیرات 1401/08/17  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933056 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/747/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( نارهت یولیس  هداز (  ..ادسا  دیهش  یولیس  یزاس  تسیچ  هارراهچ  یئاجر  دیهش  نابایخ  نارهت -  یناشن  هب  یزکرم  رتفد  لحم   :: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2828

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 64 ھحفص 19 
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ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رقتسم  هناخ  ترازو  نیا  رد  دوخ  تلکیسروتوم  ییوردوخ و  لقنو  لمح  ناگوان  شیاپ  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000002000002 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
نیا رد  دوخ  تلکیسروتوم  ییوردوخ و  لقنو  لمح  ناگوان  شیاپ  تیریدم و  فده  اب  یا  هناماس  دراد  رظن  رد  ورین  ترازو  یرادا  روما  ینابیتشپ و  لک  هرادا  - 

.دیامن رقتسم  هناخ  ترازو 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  لک  عمج  تسویپ و  تسیل  رد  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلکیسروتوم تلکیسروتوم وو   ییوردوخ   ییوردوخ لقنو   لقنو لمح   لمح ناگوان   ناگوان شیاپ   شیاپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 64 ھحفص 20 
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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 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  FC-10-V1005-580-02-12 و   # ربمان تراپ  اب   FortiWeb 100E لاوریاف نیالنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ر

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
1101003292000208 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یزاس  لاعف  رورس و  یسکورپ  یزادنا  ها   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یروف  لیوحت  دشاب  یم  هباشمدک  ناریا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  سنسیال  رابتعا  لوط  رد  رورس  یسکورپ  هیهت  نینچمه  دوشیم و  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FortiWeb 100EFortiWeb 100E  لاوریاف لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 64 ھحفص 21 
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روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نما  رگرورم  هناماس  رارقتسا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Secure Browser)

1201003010000020 زاین :  هرامش 
روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  تسیل  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

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

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

.دشاب یناریا  الاک 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Secure BrowserSecure Browser)) نما   نما رگرورم   رگرورم هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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کارا یراسناوخ  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  سنسیال  هارمه  هب  هدنیآ  لسن  لاوریاف  یرازفا  تخس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004679000068 زاین :  هرامش 

کارا یراسناوخ  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهالاک  حرش.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  اب  هدش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  امتح 

.ددرگ جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  امتح 
.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

3818649433 یتسپ :  دک  یراسنوخ...ا ،  تیا  ناتسرامیب  هاگشناد  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33675000-086  ، 33675001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675007-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5933244 مرن  دیرخ  بش -  رد  دید  تیلباق  اب  بآ  دض  تلوب  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   هدنیآ   هدنیآ لسن   لسن لاوریاف   لاوریاف یرازفا   یرازفا تخس   تخس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - صقاون هیلک  عفر  لنپ و  ددجم  یزادنا  هار   - EST3 زدراودا ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  ییاجباج  نامتخاس - : یزاسهب  یزاسزاب و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و اهاطخ -  هیلک  عفر  رازفا ، مرن  یناسر  زورب 

هرامش نیا  اب  لاوس  هنوگره  تهج..دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.یراکزور  ینفرتفددات 45 زادعب  هیوست  تهج :  اهب  مالعتسا 
71732200- دیریگب سامت 

1101030708000480 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
1 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عفر عفر وو   لنپ   لنپ ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار  -  - EST3EST3  زدراودا زدراودا ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ ییاجباج   ییاجباج نامتخاس - : - : نامتخاس یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ....  .... وو اهاطخ -  -  اهاطخ هیلک   هیلک عفر   عفر رازفا ، ، رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زورب   زورب صقاون -  -  صقاون هیلک   هیلک

3434

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

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

زا 64 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p8ju8tkxazf6w?user=37505&ntc=5932465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5932465?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) ESD لرتنک متسیس  هب  طوبرم  رگشادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984001096 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم 2  یراوس  قرب  متسیس  لرتنک  لماک  رگشزادرپ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) ESD لرتنک متسیس  هب  طوبرم  رگشادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22 ادزم   ادزم یراوس   یراوس قرب   قرب متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لماک   لماک رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 3535

UPSUPS تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج  تخاس   UPS تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004414 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   PS50 لدم  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ماس

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   GP680R لدم  W 680 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP1230B لدم  W 1230 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یرواخ ناجیابرذآ  یرورپماد  هدننک  هضرع  عجرم   POWER SUPPLY یتراجت مان  لدم 94834501   kw 5 ناوت زاف  کت  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روشک  TRANGO هدنزاس عجرم   TRANGO یتراجت مان   VDC Rack mount power supply 48 لدم  W 300 ناوت  Rackmount هیذغت عبنم  الاک :  مان 
نایراک تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نیشرپ تراجت  هروطسا  هدننک  هضرع  عجرم   LED Power Supply یتراجت مان   15LED لدم  W 10 ناوت  LED غارچ هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   DC POWER SUPPLY یتراجت مان  لدم 001-53104-40  یکشزپ  امسالپ  لیرتسا  هاگتسد  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AC POWER SUPPLY لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  داهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا قباطم  نامرک  هاگورین  راخب  یاهدحاو  تاریمعت  زاین  دروم  کیرتکلا  شخب  لخاد  تخاس  یکینورتکلا  یاه  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  یباختنا  دک  ) .تسویپ مالعتسا 

1101001583000047 زاین :  هرامش 
نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  Thales Rail Signalling Solutions GmbH هدنزاس عجرم  رامش  روحم  متسیس  دربراک   V 120-54 ژاتلو یارب  هطوحم  دحاو  کینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
سوداک نازاس  هار  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامیلس دبهپس  دیهش  یبیکرت  لکیس  هاگورین  راخب  یاهدحاو  تاریمعت  زاین  دروم  کیرتکلا  شخب  لخاد  تخاس  یکینورتکلا  یاه  تراک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا هباشم  دک  یباختنا  دک  ) .تسویپ مالعتسا  دانسا  قباطم  نامرک 

7619634441 یتسپ :  دک  کالپ 36 ،  هرامش 16 ،  هچوک  هعمج ،  ماما  نابایخ  یمالسا ،  یروهمج  راولب  نامرک ،  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32483589-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442333-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

نزاخم نزاخم تخوس   تخوس حطس   حطس نازیم   نازیم وو   امد   امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هعطق   هعطق روسنس   روسنس 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 :
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یریگتخوس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000723 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

تازیهجت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   START ITALIANO یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس یهاگیاج 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR701 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 

ماسویرآ تراجت  ناروآون 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  رد  یناشن  شتآ  نامزاس  لمعلا  روتسد  قبط  یناشن  شتآ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوناق  تاروسک  هیلک  اب  دادرارق 

تسا یمازلا  دیدزاب   --- تسویپ حرش  رد  تاصخشم 
1101050381000029 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس لمعلا   لمعلا روتسد   روتسد قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هعبات  یاههاگتسیا  زکارم و  رد  هبوصنم  یتظافح  ینمیا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001598 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زدراودا5932465 ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  ییاجباج  نامتخاس - : یزاسهب  یزاسزاب و  یراذگاو 
 - اهاطخ هیلک  عفر  رازفا ، مرن  یناسر  زورب  صقاون -  هیلک  عفر  لنپ و  ددجم  یزادنا  هار   - EST3

 .... و

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا هعبات   هعبات یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم ردرد   هبوصنم   هبوصنم یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گیگ هلاسکی 780  هتسب  هارمهب   TD-LTE TFi60H1 مدوم

WS-C 2960x-24 PD-L new وکسیس چوس 
1101001035000020 زاین :  هرامش 

هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 2960 24 10/100/1000 4T/SFP LAN BASE IMAGE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناریا یزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف یراددوخ  هباشم  یالاک  تمیق  جرد  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهعب  تکرش  لحم  ات  لمح  هنیزه 

3168738611 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یدازآ -  راولب  زاف 3 - - هشیدنا دیدج  رهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65553553-021  ، 65553552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65551919-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C 2960x-24 PD-L newWS-C 2960x-24 PD-L new وکسیس   وکسیس چوس   چوس گیگ   گیگ   780780 هلاسکی   هلاسکی هتسب   هتسب هارمهب   هارمهب   TD-LTE TFi60H1TD-LTE TFi60H1 مدوم   مدوم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  نشیکولوک  کار  هاگتسد  دیرخ 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001596 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZTE CORPORATION یتراجت مان   NEXT GERERATION NETWORK لدم یتارباخم  متسیس  کار  الاک :  مان 

ناریا تارباخم 
ددع 42 دادعت : 

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

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یداهریپ  سدنهم  اب 88115400  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ مولع  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رهشناریا

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 17 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم نشیکولوک   نشیکولوک کار   کار هاگتسد   هاگتسد   4242 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک گولانآ -  -  گولانآ لدبم   لدبم هکبش -  -  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس  -  - LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رایاسآ متسیس  یزادنا  هار  تهج  رهشناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ثداوح  تیریدمو  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  یارب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093185000007 زاین :  هرامش 

رهشناریا یکشزپ  مولع  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2236VWA لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  ماشرآ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   ION یتراجت مان   RECORD 2 PC لدم  mp3 هب گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

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

جنیا 21 روتینام هاگتسد  دشابیم 8 هباشم  اهدک  ناریاانمض  - رایاسآ متسیس  یزادنا  هار  تهج  رهشناریا  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  یارب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159484032 سامت هرامش  یتسویپ  تسیل  قبز  تاصخشم  الاک  لیوحت  رادعب  زور  تخادرپ 45 خیرات  دشابیم  حیحص  چنیا  LED49 روتینام هاگتسد  و1

9916713111 یتسپ :  دک  ناریا ،  ناتسرامیب  بنج  یدارم  دیهش  نابوتا   5 رتمولیک رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213539-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213539-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکیرتکلا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002206 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اناسر لباک  امیس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  یفالک  هتسب   mm 0/9 رطق  PVC شکور سنج  لایسکآوک  یتارباخم  نتنآ  لباک  الاک :  مان 

رتم 300 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

یدیلوت عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   1x2 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ینفلت  تخت  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
لمآ یتارباخم  یاهلباک 

رتم 5 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم   A 16 نایرج تدش   V 250 ژاتلو راد  ترا  ضیوعت  لباق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ  زاب  اب  یرابتعا  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  رابنا  ات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد ترا   ترا ضیوعت   ضیوعت لباق   لباق گالپ   گالپ ینفلت - - ینفلت تخت   تخت یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک لایسکآوک -  -  لایسکآوک یتارباخم   یتارباخم نتنآ   نتنآ لباک   لباک ناونع : : ناونع 4444
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لمآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 hpe d 3710 ENCLOSER - hpe2,4 tb sas 10 k sff bc 512 e mv hdd نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093132000028 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
لمآ ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615835481 یتسپ :  دک  لمآ ،  یرادرهش  بالقنا - نابایخ  لمآ - ناردنزام -  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229007-011  ، 44223100-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229005-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hpe d 3710  ENCLOSER -  hpe2 ,4 tb sas  10  k  s ff bc 512  e mv hddhpe d 3710  ENCLOSER -  hpe2 ,4 tb sas  10  k  s ff bc 512  e mv hdd  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 4545

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458287 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/25هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ هکبش 10  یتعنص  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/78 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

te.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/8/18   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  هدودحم  رد  یقاحلا  تارادا  لاقتنا  یاه  متسیس  یرون  ربیف  یرادهگن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1010 هکبش   هکبش یتعنص   یتعنص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4646

لکلک هرادا   هرادا هدودحم   هدودحم ردرد   یقاحلا   یقاحلا تارادا   تارادا لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه متسیس   متسیس یرون   یرون ربیف   ربیف یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 64 ھحفص 36 
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوکریش یعماس و  دیهش  یاهتسپ  رد   PLC&TPS کنیل ود  یارجا  هاگتسد PLC و  راهچ  هاگتسد TPSو  کی  دیرخ  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101001071000130 زاین :  هرامش 
دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داباهم زکرم  یادص  زا  هیناث  تدم 20/000  هب  زاگ  حیحص  فرصم  ینمیا و  ییویدار  یاهمایپ  شخپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000160 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییویدار یاههمانرب  شخپ  سیورس :  مان 

هیناث 20000 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داباهم زکرم  یادص  زا  هیناث  تدم 20/000  هب  زاگ  حیحص  فرصم  ینمیا و  ییویدار  یاهمایپ  شخپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33477170-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLC&TPSPLC&TPS کنیل   کنیل ودود   یارجا   یارجا وو     PLCPLC  هاگتسد هاگتسد راهچ   راهچ وو   TPSTPS هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

زاگ زاگ حیحص   حیحص فرصم   فرصم وو   ینمیا   ینمیا ییویدار   ییویدار یاهمایپ   یاهمایپ شخپ   شخپ 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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعت 2 هب  وکسیس  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001072 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ش
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلکیسروتوم5932564 ییوردوخ و  لقنو  لمح  ناگوان  شیاپ  تیریدم  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5932709(Secure Browser) نما رگرورم  هناماس  رارقتسا  هحفص 19)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5933119 لیاف  حرش  هب  سنسیال  هارمه  هب  هدنیآ  لسن  لاوریاف  یرازفا  تخس  هحفص 19)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا وو   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد 22 دادعت   دادعت هبهب   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  لک  یظافحتسا  یاه  هزوح  رد  بصن  تهج  لیردراگ  ظافح  تازیهجت  هحفص و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000481 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: 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

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسا (  (  ناتسا لکلک   یظافحتسا   یظافحتسا یاه   یاه هزوح   هزوح ردرد   بصن   بصن تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ ظافح   ظافح تازیهجت   تازیهجت وو   هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  شاخ (   - نادهاز روحم  رد  گنجد  زیخ  هثداح  هطقن  عفر  حالصا و  تهج  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003972000480 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000602   40x40 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوچنس یاقا   05433513768 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیخ زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن عفر   عفر وو   حالصا   حالصا تهج   تهج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 64 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w7jte6cb76cpw?user=37505&ntc=5932779
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5932779?code=37505
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تخاسریز تاطابترا  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 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زیربت _   SC1, SC2 زکارم ییف  یاه  هلاس  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001597 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا اباب   هارمه   هارمه زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 64 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cjpzvg7l4p7xv?user=37505&ntc=5932509
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب ناتسرهش  بعش  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000016 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

هاگتسد 360 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تعنص اریا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  کارد  نیون  تعنص  اریا  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  وتنو  یتراجت  مان  کیتاموتا  رد   AC-300KG دیاس لماک  روتوم  الاک :  مان 
کارد نیون 

تس 23 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب یقرب  هرکرک  ددرگ --  لمع  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تمیق  هئارا  تهج  یتسیاب  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دادعت  ساسا  رب  دیاس  لماک  روتوم  عبرم و  رتم  ساسا 

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هداز  یقن  دیهش  هچوک  یبونج  یتشهب  دیهش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415763541

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: 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

درونجب درونجب ناتسرهش   ناتسرهش بعش   بعش یاهنامتخاس   یاهنامتخاس پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 64 ھحفص 42 
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب بعش  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000017 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

هاگتسد 350 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تعنص اریا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  کارد  نیون  تعنص  اریا  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  وتنو  یتراجت  مان  کیتاموتا  رد   AC-300KG دیاس لماک  روتوم  الاک :  مان 
کارد نیون 

تس 18 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب یقرب  هرکرک  ددرگ --  لمع  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تمیق  هئارا  تهج  یتسیاب  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دادعت  ساسا  رب  ولیک  دیاس 600  لماک  روتوم  عبرم و  رتم  ساسا 

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هداز  یقن  دیهش  هچوک  یبونج  یتشهب  دیهش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415763541

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: 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  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پآپآ لور   لور برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 64 ھحفص 43 
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مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهجأفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تامازلا 

1101004344000026 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-HD1648 لدم یتظافح  یاه  متسیس   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 94 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  ینف  تامازلا  -3 دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهجأفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  -4 تسا یمازلا  تسویپ 

6931834614 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  ادهشلادیس -  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو -  یرتم   24 مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381900-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342011-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 33 دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت -- 22 دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهجأفرص   تهجأفرص یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا -- 11 ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   ینف   ینف تامازلا   تامازلا

5656

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

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

زا 64 ھحفص 44 
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باراد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب لانیمرت  میسقت –  هبعج  روتپادآ –  هکبش –  لباک  چیئوس و  ناوخ - کالپ  نیبرود  - ماددیپسا نیبرود  - سلریاو ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  حرش  هب 

1101093467000040 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم حرش  هب  قرب  لانیمرت  میسقت –  هبعج  روتپادآ –  هکبش –  لباک  چیئوس و  ناوخ - کالپ  نیبرود  - ماددیپسا نیبرود  - سلریاو ویدار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدوب  دیرخ  تبث  تهج  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ 

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53526010-071 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 64 ھحفص 45 
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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

کولب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  بصن 4  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094238000021 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کولب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاو روتکژورپ 100  یرتم -  لکد 7  ناوخ -  کالپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861839819 یتسپ :  دک  کولب ،  یرادرهش  تلادع -  نابایخ  کولب - رهش  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43280040-034  ، 43280250-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43280250-034 :: 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

هیدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  ماد  دیپسا  نیبرود  یلاع 2 - تیفیک  اب  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  بآ  دض  تلوب  نیبرود  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005118000093 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  لک  تمیق  دیامن و  یراذگ  تمیق  ار  ءاهب  مالعتسا  یاه  متیآ  هیلک  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3491767431 یتسپ :  دک  هیدمحم ،  یرادرهش  یلصا  نامتخاس  نیسح -  ماما  راولب  هیدمحم -  رهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: 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

یطیحم یطیحم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ بشبش -  -  ردرد   دید   دید تیلباق   تیلباق اباب   بآبآ   دضدض   تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 64 ھحفص 46 
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(( 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   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

زاین5932768 دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهجأفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تامازلا  -3 دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

First announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

456106 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 14DEC2022هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IRAN Daily :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
KHOUZESTAN STEE.comPANY INTENDS TO PURCHASE

 REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING
Thi.company Intends To Purchase The Refractory Items Required for its Steel-Making Shop By Holding a Public International

Tender By selecting One Or Mor.companies From Tope Domestic Or Foreign Manufacturin.companies That Have The
Appropriate And Acceptable Abilities In Terms Of Records And Experience

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

KHOUZESTAN STEEL COMPANY KSC - KM10 AHVAZ & BANDAR IMAM KHOMEINI ROAD AHVAZ IRAN :: سردآ سردآ

6132136118 :: نفلت :: WWW.KSC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: J.BAGAAN"KSO.IRسکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5932975REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING(47 هحفص )  itsits

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زدراودا5932465 ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  ییاجباج  نامتخاس - : یزاسهب  یزاسزاب و  یراذگاو 
 - اهاطخ هیلک  عفر  رازفا ، مرن  یناسر  زورب  صقاون -  هیلک  عفر  لنپ و  ددجم  یزادنا  هار   - EST3

 .... و

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKINGREFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 64 ھحفص 47 
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(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دورود سگرن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد تخت   - دشاب یقیرزت  موف  یروسسکا  لماک -  تروص  هب  یدپوترا  یاهیروسسکا  هیلک  اب  یدپوترا -  یحارج  لمع  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب قرب  هریخذ  متسیس 

1101050282000073 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نفارف یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نفارف  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   OT-90H لدم لمع  قاتا  کیلوردیهورتکلا  یحارج  لمع  تخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هارمه  هب  هناماس  رد  امتح  تخت  ینف  تاصخشم  دشاب -  دیلوت  زوجم  یاراد   Imed تیاس رد  هدننک و  دیلوت  تکرش  دشاب - یناریا  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5932509 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدپوترا5932961 یحارج  لمع  هحفص 48)تخت  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5932775 لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یطیحم5932854 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  بصن 4  هحفص 43)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یدپوترا یدپوترا یحارج   یحارج لمع   لمع تخت   تخت ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 64 ھحفص 48 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

ددرت5932775 لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یطیحم5932854 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  بصن 4  هحفص 43)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هیهت5932440 و  ( FEED  ) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  روظنم  هب  رواشم  باختنا 
اه هناخراک  رد  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یسدنهم  هتسب 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زدراودا5932465 ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  ییاجباج  نامتخاس - : یزاسهب  یزاسزاب و  یراذگاو 
 - اهاطخ هیلک  عفر  رازفا ، مرن  یناسر  زورب  صقاون -  هیلک  عفر  لنپ و  ددجم  یزادنا  هار   - EST3

 .... و

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5932729 هعبات  یاههاگتسیا  زکارم و  رد  هبوصنم  یتظافح  ینمیا و  یاه  متسیس  هحفص 28)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

ددرت5932775 لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یطیحم5932854 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  بصن 4  هحفص 43)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5932988 یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  هحفص 19)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5933056 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5933244 مرن  دیرخ  بش -  رد  دید  تیلباق  اب  بآ  دض  تلوب  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200000120500054 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ ، هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ ، لپ  یوربور  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 1196 - 0315363661 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

لماک5932706 هنایار  سیک  گولانآ -  لدبم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  رورس   - LED هحفص 30)روتینام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم5933023 هارمه  هب  زاس  هریخذ  هحفص 50)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000152 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  رظندم  وین  لیتیر و  یناپمک  پملپ  کپ و  اب  لانیجروا  اه  دراه  تسویپ و  کرادم  تاحیضوت  قبط  - 

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

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  دوش و  هداد  خساپ  یلک  تروصب  دکناریا  کی  اب  هنیزه  لک  عمج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نایناگدازا  یاقا  ینف 64492932 تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  لیوحت  زا  سپ  هتفه  هس  رثکادح  تخادرپ 

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

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

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 64 ھحفص 51 
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  حرشب  اهرورس  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000051 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لودج  حرشب  اهرورس  اقترا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  7 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامشابرتشیب 45286930-021  تاعالطا  تهجو  یمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

رورس5932505 هحفص 50)دراه  رورس  ( رورس

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

لماک5932706 هنایار  سیک  گولانآ -  لدبم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  رورس   - LED هحفص 30)روتینام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اهرورس5932870 هحفص 50)اقترا  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اهرورس اهرورس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 64 ھحفص 52 
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  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 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  هب  عون 802  روسنس  بصن  لحم  روتکناک  ددع و  دادعت 10  هب  مارد  حطس  هب  طوبرم  عون 802  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000234 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  قفو  ددع  دادعت 10  هب  عون 802  روسنس  بصن  لحم  روتکناک  ددع و  دادعت 10  هب  مارد  حطس  هب  طوبرم  عون 802  روسنس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس بصن   بصن لحم   لحم روتکناک   روتکناک مارد -  -  مارد حطس   حطس هبهب   طوبرم   طوبرم   802802 عون   عون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 64 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یمسر  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -2

1101092052000249 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  روسنس  لاتیجید ، یدورو  لوژام ، الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمأت  اب  هیلخت  راب و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  لحم  رد  سرزاب  دأت  لیوحتزا و  دعب  یراک  زور  هیوست 20

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84991-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

ریغ5932474 دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ،  تایلمع 
...و دنمشوه 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روسنس5933020 بصن  لحم  روتکناک  مارد -  حطس  هب  طوبرم  عون 802  هحفص 52)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لنپ5933026 لرتنک  روسنس  لاتیجید ، یدورو  هحفص 52)لوژام ، روسنس  ( روسنس

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

نزاخم5933109 تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  هحفص 23)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک روسنس   روسنس لاتیجید ، ، لاتیجید یدورو   یدورو لوژام ، ، لوژام ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراس هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن عیامزاگ  تاسیسات  رد  رقتسم  چیئوس )  جوز  یارب 4  هیاپ  مجح   4 روورپ (  هیاپ  مجح  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091453000037 زاین :  هرامش 

یراس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتفن داوم  تالدابم  تارداصرب و  تراظن  هرادا  دات  دروم  یتسیاب  یرجم  راکنامیپ  دشابیم و  یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایریبک یگنهامه 09119496534  تهج  نفلت  دشاب 

4843183111 یتسپ :  دک  یراس ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  اکن  یراس  هداج  کی  رتمولیک  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34622624-011  ، 33280030-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283441-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

وکسیس5932455 چوس  گیگ  هلاسکی 780  هتسب  هارمهب   TD-LTE TFi60H1 مدوم هباشم  دک  ناریا 
WS-C 2960x-24 PD-L new

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

عیامزاگ5932631 تاسیسات  رد  رقتسم  چیئوس )  جوز  یارب 4  هیاپ  مجح   4 روورپ (  هیاپ  مجح  هحفص 54)نعت  چیئوس  ( چیئوس

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

5932708UPS هحفص 23)تاعطق یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5932775 لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ5932928 هکبش 10  یتعنص  هحفص 30)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یم5933213 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعت 2 هب  وکسیس  چیئوس  دیرخ 
دشاب

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

عیامزاگ عیامزاگ تاسیسات   تاسیسات ردرد   رقتسم   رقتسم چیئوس )  )  چیئوس جوز   جوز   44 یارب   یارب هیاپ   هیاپ مجح   مجح   44 روورپ (  (  روورپ هیاپ   هیاپ مجح   مجح نعت   نعت ناونع : : ناونع 6767

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 " ) " ) چوس چوس  " " 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

وکسیس5932455 چوس  گیگ  هلاسکی 780  هتسب  هارمهب   TD-LTE TFi60H1 مدوم هباشم  دک  ناریا 
WS-C 2960x-24 PD-L new

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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 15 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب نآ  ندومن  کنیس  فوصوم و  هاگتسد  ددجم  یزادنا  هار  بصن و  لاوما 5997 و  هرامش  هب  تفیل  روتینام  هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم یریوصت  یتوص و  تازیهجت  ریاس 
1101001036000603 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طزش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یدیص یاقآ   02135913588: دیدزاب یگنهاه و  هرامش 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 

 : 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفیل تفیل روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6868
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زاریش یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/18هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/23 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم 1401/08/23عبنم داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932911 :: هرازه هرازه 1401/08/23دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تنواعم  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  مالعتسا  طیارش  دانسا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تفیل5932547 روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 56)ریمعت  توص  ( توص

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

ینف5932911 تنواعم  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 56)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینف ینف تنواعم   تنواعم سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  سوم  دروبیک و  تسددع  لماک و 65  سیکددع  روتینام و 65  ددع  دادعت 65  هب  یتساوخرد  یاه  الاک   : ; تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ 

1101004376000004 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 65 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 65 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 65 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  قباطت  مدع  تروص  رد  دشاب  تسویپ  تاصخشم  قبط  اه  الاک   - دشاب ربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  یاراد  یتساوخرد  یاه  الاک   ; :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  ددرگ  یم  عوجرم  یمالعا 

9817643318 یتسپ :  دک  مایخ ،  نادیم  مایخ -  نابایخ  نادهاز - نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33412496-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33413360-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک تسددع   تسددع   6565 وو   لماک   لماک سیکددع   سیکددع   6565 وو   روتینام   روتینام ددع   ددع   6565 دادعت   دادعت هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاه   یاه الاک   الاک ;; ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

7070
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  گنیروتینام  لباک  رتمیسکا و  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000444 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شبات بط  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   YKD یتراجت مان   CKA010AB لدم یکشزپ  گنیروتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی  - تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091968000044 زاین :  هرامش 

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباک و هارمه  هب  دشاب   HDM تروپ یاراد  دنشاب  یم  سنارفنک  قاتا  تباب  اهروتینام  هکنیا  اب  هجوت  اب  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هزور  یتخادرپ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09125914812 هرامش  هدنشورف  اب  یعوجرم  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هیاپ 

3751119866 یتسپ :  دک  کالپ 280 ،  نایغادوب  هاش  دیهش  نابایخ  ادهش  یرتم  نابایخ 30 سدقرهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46834550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46816683-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام لباک   لباک وو   رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 7171

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000140 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LASER JET PRINTER 1214NFH لدم یرزیل  راگنرود  یپک و  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

HP COMPANY هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HDD یتراجت مان   AJ872 لدم  GB 600 تیفرظ  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ایرآ تراک  انبم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایرآ  تراک  انبم  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   HC-100 لدم رامیب  ییاسانش  دنبتسد  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09127457194 .ددرگ لصاح  سامت  یمیدق  سدنهم  هطوبرم  سانشراک  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق  امتح  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یقاصلا لیاف  قبط  تاصخشم  .یرادا  تاعاسرد 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هئارا  - تسیمازلا امرفراک  تسویپ  تادنتسم  اب  ناگدنشورف  تاداهنشیپ  لماک  تقباطم  - یگدروخ شیاپ  یا  هغیت  نپوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا کرادم  همانیهاوگ و 

1101092258000172 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتپ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   RCS هدنزاس عجرم   RCS یتراجت مان  هلول  یگدروخ  گنیروتینام  دربراک   HC لدم  in 3 زیاس یراون  نپوک  الاک :  مان 
ادرپ

ددع 1000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکناب همان  تنامض  هئارااب  تخادرپ  شیپدصرد  ذخا.دشاب 25  یم  هام  کی  تدم  ردالاک  دات  لاسرا و  ، یمسر روتکاف  ذخا  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرورض یتسویپ  کرادم  قباطم  زاین  دروم  تاشیامزآ  ماجنا  تهج  نپوکددع  ادتبا 5  لیوحت  - دوشیم تخادرپربتعم 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047338-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلول هلول یگدروخ   یگدروخ گنیروتینام   گنیروتینام دربراک   دربراک   HCHC  لدم لدم   inin زیاس  33   زیاس یراون   یراون نپوک   نپوک ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5933160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یناریا  دنرب  امازلا  یتسویپ  تساوخرد  قبط  رتنیرپ  سیک و  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000850 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یناریا  دنرب  امازلا  / ددرگیم زیراو  متسیس  رد  هدش  تبثابش  هرامش  هب  روتکاف  هحو  / گرب یتسویپ 1 لیاف  قبط  تساوخرد   / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09191233286 راجنروپ / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام ود  تخادرپ  / ددرگن یراذگ  تمیق  یجراخ  یالاک  / ددرگ یراذگ 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: 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

تسددع5932481 لماک و 65  سیکددع  روتینام و 65  ددع  دادعت 65  هب  یتساوخرد  یاه  الاک  ;
دشاب تسویپ  تاصخشم  قبط  سوم  دروبیک و 

هحفص 57) روتینام  ( روتینام

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

تفیل5932547 روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 56)ریمعت  توص  ( توص

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

لماک5932706 هنایار  سیک  گولانآ -  لدبم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  رورس   - LED هحفص 30)روتینام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5932708UPS هحفص 23)تاعطق یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5932936 تسیل  قبط  گنیروتینام  لباک  رتمیسکا و  سلاپ  هحفص 57)بورپ  روتینام  ( روتینام

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یناریا   یناریا دنرب   دنرب امازلا   امازلا یتسویپ   یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ وو   سیک   سیک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7575

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 " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5933025 هحفص 57)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یا5933111 هنایار  هحفص 57)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

هلول5933129 یگدروخ  گنیروتینام  دربراک   HC لدم  in 3 زیاس یراون  هحفص 57)نپوک  روتینام  ( روتینام

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

ددرگ5933160 یراذگ  تمیق  یناریا  دنرب  امازلا  یتسویپ  تساوخرد  قبط  رتنیرپ  سیک و  هحفص 57)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم5932988 یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  هحفص 19)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5933056 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

ییوشلاغز5932844 هناخراک  گنیروتینوم  لرتنک و  متسیس  هژورپ  لاکیرتکلا  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5932438 کسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ، 
یمومع طباور  دحاو  یناسر  عالطا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زدراودا5932465 ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  ییاجباج  نامتخاس - : یزاسهب  یزاسزاب و  یراذگاو 
 - اهاطخ هیلک  عفر  رازفا ، مرن  یناسر  زورب  صقاون -  هیلک  عفر  لنپ و  ددجم  یزادنا  هار   - EST3

 .... و

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5932566FortiWeb 100E لاوریاف نیالنآ  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5932709(Secure Browser) نما رگرورم  هناماس  رارقتسا  هحفص 19)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5933119 لیاف  حرش  هب  سنسیال  هارمه  هب  هدنیآ  لسن  لاوریاف  یرازفا  تخس  هحفص 19)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5933244 مرن  دیرخ  بش -  رد  دید  تیلباق  اب  بآ  دض  تلوب  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

درونجب5933157 ناتسرهش  بعش  یاهنامتخاس  پآ  لور  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

پآ5933230 لور  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 64 ھحفص 64 
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