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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   99 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4141 ))

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

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

زا 50 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

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

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

زا 50 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

زا 50 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

زا 50 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001092288000858 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق   5 دیرخ  0031320080540001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-00805

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

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

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

2001092288000856 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 5   0031320080240001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-00802

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 11

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق دیرخ  77   دیرخ 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 50 ھحفص 5 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092288000859 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-002 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق   7 دیرخ  0031329881540002DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-98815-40

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096783000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PORTABLE SINGLE GAS DETECTOR دیرخ یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

مراهچ هاگشیالاپ   - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   77 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 33

PORTABLE S INGLE GAS DETECTORPORTABLE S INGLE GAS DETECTOR دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 50 ھحفص 6 
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تفاب دالوف  لیتسا  ایحا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401  - :: 012-م یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زا  دانسا  تفایرد  خیرات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشود 1401/09/14 زور  تیاغل  یلا 15  تعاس 9   1401/09/08

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/08/16 هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/09/16

5997719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم   DMR ییویدار هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ،  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو 

درایلیم و کی  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  عون  غلبم و  تفاب  دالوف  لیتسا  ءایحا  تکرش   DMR ییویدار هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت  هصقانم  عوضوم  - 
لایر نویلیم  داتشه  دص و 

لیتسا ءایحا  تکرش  مان  هب  یرگشدرگ  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  هدش  زیراو  دقن  هجو  ربتعم ب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفاب دالوف 

تفاب دالوف  لیتسا  ءایحا  تکرش  مان  هب  یرگشدرگ  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  لایر  نویلیم  غلبم 5,000  هب  یزیراو  شیف 
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یاهیهگآ  هنیزه 

ءایحا تکرش  رتفد  یرگشدرگ -  یلام و  هورگ  نامتخاس  رون -  هچوک  شبن  گنهرف  راولب  تیریدم -  راولب  دابآ -  تداعس  نارهت -  : سردآ هب  یروضح  هعجارم   :: سردآ سردآ
هدازاین مناخ  راکرس  تفاب -  دالوف  لیتسا 

یلخاد 102 ای 02187700404  یلخاد 323   03431295800 :: 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

تیریدم ناریا -  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یناگرزاب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DSD-99510-TR اضاقت هرامش   2001092935000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ....( یرومم و شلف  دروک و  چپ  چیئوس ،   ) یرازفا تخس  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.000.000.000  غلبم 

 - لایر نیمضت 850.000.000  غلبم  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت یلخاد  یاهدیرخ  هرادا  مهدزاود  هقبط  کالپ 1 -  باداش - ناردارب  نابایخ  بنج  نادنمرنه -  کراپ  یوربور  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
88327085 و 84121047

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://monaghese.niopdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DMRDMR ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

 ....(  ....( وو یرومم   یرومم شلف   شلف وو   دروک   دروک چپچپ   چیئوس ،  ،  چیئوس  ) ) یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ 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 :

زا 50 ھحفص 7 
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  ( FS 1207  ) ینورک یرفک 274  یاتسور  لوا  هارمه  لیابوم   BTS یسرتسد یرون  ربیف  هکبش  هعسوت  حرط  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR و FARS.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

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

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

29 م /  / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997946 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یزادنا  ها  روظنم ر  هب  لمآ  رویرهش  ناتسرامیب 17  رهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزوما  زکرم  ثادحالا  دیدج  نامتخاس  زایندروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامرد تشادهب  یاه  هاگیاپ  یتشادهب و  یسانش  ناور  هیذغت  یراتسرپ  هورگ  تامدخ  دیرخ  lan و 

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

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: سردآ سردآ

33044109-011 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه لیابوم   لیابوم   BTSBTS یسرتسد   یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

یزار یزار ینامرد   ینامرد یشزوما   یشزوما زکرم   زکرم ثادحالا   ثادحالا دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 50 ھحفص 8 
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شاخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

KCCOT  - 16/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CISCO  ) وکسیس هکبش  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رتکد نادیم  نادهاز   021-22147777: نفلت یتسپدک 1569666611  کالپ 69  ( 2  ) هشیدنا  ) سدق دیمح  دیهش  هچوک  یلامش -  یدرورهس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
شاخ نامیس  هناخراک  شاخ  ناتسرهش  هناخراک   254 32292518: نفلت یتسپدک 9816892572  شاخ  نامیس  تکرش  یروهمج  راولب  یلاح 

054 23723761: نفلت :2889138244: یتسپدک

32723761-054  - 22294518-054-02142147777 :: نفلت :: www.khashcemen.comنفلت 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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/704 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم خیرات 1401/09/09  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم قامیوا  راچ  دورتشه  سیره  رها  بارس  دابآ  ناتسب  یاهناتسرهش  رد  یراذگ  هلول  یسم و  یرون و  ربیف  یشکلباک  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

(( CISCOCISCO  ) ) وکسیس وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یراذگ یراذگ هلول   هلول وو   یسم   یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک 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 50 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

13-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  لیابوم   BTS یسرتسد یرون  ربیف  هکبش  هعسسوت  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

نارهت هقطنم 7  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sso-tehran.tci.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998253 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نهموب تارباخم  هرادا  هدودحم  رد  نهموب  یاه 306-308-313-340-381-384   GPON نادرگرب حرط  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 1150000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوا هقبط  هناخریبد  دحاو  نارهت  هقطنم 7  تارباخم  لک  هرادا  یقرش  نازابناج  یادتبا خ  توبن  نادیم  تیا  دیهش  :: خ  سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هریخذ5998122 یاهرورس  چیئوس ،  یرون ، ربیف  هکبش ،  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، دیرخ ،
تحت یریوصت  تراظن  متسیس  یزاس ، 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوا لوا هارمه   هارمه لیابوم   لیابوم   BTSBTS یسرتسد   یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسسوت   هعسسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

GPONGPON  نادرگرب نادرگرب حرط   حرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 50 ھحفص 10 
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  لوا  هلحرم  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یلم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997688 :: هرازه هرازه خرومدکدک   یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  بوصم 40.000.000.000  رابتعا  اب   LED یاه غارچ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاو   LED 35 ینابایخ غارچ 

تاو  LED 100 ینابایخ غارچ 

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه.تسا  راتخم 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997939 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو   LED LED 3535 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 1313

لیردراگ لیردراگ ربعم   ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

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

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

2001093276000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998164 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تاصخشم  اب  قباطم  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  هیلک  هارمه  هب  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  نتم  رد  هدش 

ناتسزوخ  ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اب قباطم  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  هیلک  هارمه  هب  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هصقانم نتم  رد  هدش  هئارا  تاصخشم 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,499,990,000 نیمضت :  غلبم 

یکیزیف و تروصب  ررقم  تلهم  رد  ار  یکناب  همان  تنامض  لصا  هناماس ، رد  همان  تنامض  ریوصت  یراذگراب  رب  هوالع  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
.دننک  تفایرد  دیسر  دنیامن و  تسارح  دحاو  لیوحت  تکرش  رهم  هب  روهمم 

13:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هذیا یرادرهش  یناقلاط -  نابایخ   ، 6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

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

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

ینارمع هسسوم  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  یهگآ  پاچ  خیرات  زا  یرادا  تعاس  رد   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/15

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یسرجوین  بصن  لمح و  دیرخ  رتم و  لوط 300  هب  رتمیتناس  تماخض 25  هب  داعبا 22  هب  یکیفارت  یاهسکاب  یارجا  لمح و  دیرخ   ، دراد رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراکنامیپ هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  رتم  ژارتم 9000  هب  رتمیتناس  سار 20/8  تماخض  هب  رتمیتناس و  فک 70  تماخض  هب  رتم  عافترا 1  رتم و  ای 6  رتم  لوط 4 

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو 
قوف تاحیضوت  قباطم  یسرجوین  یکیفارت و  هتخاس  شیپ  یاهوربآ  بصن  لمح و  دیرخ  هصقانم  عوضوم 

رتم لوط 300  هب  رتمیتناس  تماخض 25  هب  داعبا 2*2  هب  یکیفارت  یاه  سکاب  ارجا  لمح و  دیرخ و  - 
ژارتم 9000 هب  رتمیتناس  سار 20/8  تماخض  هب  رتمیتناس و  فک 70  تماخض  هب  رتم  کی  عافترا  رتم و  ای 6  رتم  لوط 4  هب  یسرجوین ،  بصن  لمح و  دیرخ ، - 

رتم 

باسح 5154878108011  هرامش  هب  ایرد  راولب  هبعش  هپس  کناب  هجو  رد  لایر  غلبم 500،000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  راکنامیپ  هدهع  رب  یهگآ  تبون  ود  ره  پاچ  هنیزه 

کالپ 104 یرانا ، سابع  یدهم  نابایخ  یدازحرف ، راولب  تعنص   ، نادیم نارهت  هسسوم  سردآ   :: سردآ سردآ
دهم تکرش  زا  دعب  زاگ ، هداج  تدحو  نادیم  زا  دعب  دنبقالع  دابآ  سابع  یاتسور  ع )  ) اضر ماما  هداج  تشدکاپ ، ناتسرهش  نارهت  ناتسا  دیدزاب  تهج  سردآ 

یفجن سدنهم  یاقآ   09192130485: سامت هرامش  .تشدکاپ  رذگ  رانک  هژورپ  نایناریا 

02188698183 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسرجوین یسرجوین وو   یکیفارت   یکیفارت هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ یاهوربآ   یاهوربآ بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

2001092769000163 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997855 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور   - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  اه  نامتخاس  زا  یکی  کینو  رتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  98/600/785/281: دروآرب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  یاه  نامتخاس  زا  یکی  هژورپ :  یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیوقت  زور   120  : ارجا لحم 
لایر  4/930/039/264 نیضت : 

اهدادرارق روما  رتفد  کولب 7  مراهچ  هقبط  هرامش 160  نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972794 :: 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

 ( س ارهزلا (  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

afa.mui.ac.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998043 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  هب  طوبرم  هکبش ) چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ام ه- هس  یکناب  ربتعم  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف  لایر - نویلیم  نیمضت 850   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم هکبش ) ) هکبش چوس   چوس وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس ، ، رورس  ) ) تازیهجت تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001122000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998122 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تحت  یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس هریخذ  یاهرورس  چیئوس ،  یرون ، ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تحت یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس هریخذ  یاهرورس  چیئوس ،  یرون ، ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هکبش

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/01/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هاگدورف  یقرش - ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   ، 5189613131 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس5998164 زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ریوصت شیاپ  تراظن و  نیبرود 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزاس ،  ،  یزاس هریخذ   هریخذ یاهرورس   یاهرورس چیئوس ،  ،  چیئوس یرون ، ، یرون ربیف   ربیف هکبش ،  ،  هکبش تخاسریز   تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ، ، لیمکت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
تحت تحت

1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبدیابالاک.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف.وکسیس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراکزور 45 تخادرپ.دسرب ینفدحاودات 

1101001621000208 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ سراپ  طابترا  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  سنسیال   L-FPR2120T-TMC وکسیس رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطمدیاب ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم  هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف.وکسیس  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدنسرخ 09124648035 .دشابیمالاک لیوحت  زادعب  یراکزور  45 تخادرپ.تسیمازلا یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.دشاب  تساوخرد 

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاناریمش نارصق  رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky endpoint security for business تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004583000089 زاین :  هرامش 

تاناریمش نارصق    رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
ددع 120 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

kaspersky endpoint security for business :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996713693 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  یوربور  یمسای  دیشر  نابایخ  رفظ  نابایخ  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770067-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2020

kaspersky endpoint security for bus inesskaspersky endpoint security for bus iness ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUTROSAFE CONFIG TOOL رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005598 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لامش  یوردوخ  راگن  ینواعت  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  دیلک  فیرعت   OBD tools لباترپ یبای  بیع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

لامش یوردوخ  راگن  ینواعت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  دروم  یالاک  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ یتسویپ  تادنتسم  قبط  لاسکی  تدم  هب  نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایهام لایر  هیاپ 88.000.000 تمیق  هنایهام 

1101090093000120 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیاپ تمیق  هنایهام  تخادرپ  یتسویپ  تادنتسم  قبط  لاسکی  تدم  هب  نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنایهام لایر  88.000.000

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUTROSAFE CONFIG TOOLAUTROSAFE CONFIG TOOL رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2222

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 50 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح و  لرتنک ، متسیس  یزادنا  هار  بیع و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  گنیروتینام 

1101097224000175 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ راخب   راخب نیبروت   نیبروت گنیروتینام   گنیروتینام وو   تظافح   تظافح لرتنک ، ، لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بیع   بیع عفر   عفر ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 50 ھحفص 18 
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نادمه یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  قبط  نزر  راهب و  ییاذغ  ناکرسیوت -  یاهکرهش  ییانشور  هکبش  گنیروتینام  تازیهجت  بصنو  هیهت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001157000016 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795393 یتسپ :  دک  دازآ ،  نابایخ  یوریور  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235806-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232886-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا قبط   قبط نزر   نزر وو   راهب   راهب ییاذغ   ییاذغ ناکرسیوت -  -  ناکرسیوت یاهکرهش   یاهکرهش ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 50 ھحفص 19 
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - یسنجرما نوتاب  شوپ  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم ود  رد   - ددع دادعت 20  یسنجرما  نوتاب  شوپ 

ددع  دادعت 10  هب  ( EMG1(M22*1+SWITCH لدم یسنجرما  نوتاب  شوپ  . 1
Dayheem هدنزاس ددع  دادعت 10  هب  یسنجرما  نوتاب  شوپ  . 2

1101097684000243 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

شنمایرآ یربک  هدننک  هضرع  عجرم   BILIZARD یتراجت مان  طسوتم  زیاس   SPORT لدم ناوجون  یکسا  نوتاب  الاک :  مان 
تفج 20 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسنجرما یسنجرما نوتاب   نوتاب شوپ   شوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 50 ھحفص 20 
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - Desalination Packages تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع متیآ 46367  10 .ددرگ هئارا 

1101097587000193 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

حتاف ناروآ  نف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FPT یتراجت مان   FG-Type E لدم زاگ  تفن و  یمیشورتپ و  تعنص  تاناعیم  یئادز  کمن  جیکپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - Desalination Packages :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تیکیفیترس  هئارا 

.دشاب یم  مهن  هاگشیالاپ  لحم  رد  یضاقتم  دحاو  یسرزاب و  دحاو  طسوت  تیکیفیترس  الاک و  یسررب  زا  دعب  ییاهن  دات 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هئارا هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا - - Desalination PackagesDesalination Packages ناونع : : ناونع
ددع ددع متیآ  4636746367   متیآ 1010 .ددرگ .ددرگ

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 50 ھحفص 21 
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دیلقا ینامرد  زکرم   :: 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 00 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطو  دیلقا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  رورس  قاتا  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092387000010 زاین :  هرامش 

دیلقا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   7751300N لدم  Lit 75 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381747919 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   - مرکا یبنراولب  یادتبا  - دیلقا - سراف دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44524111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534772-071 :: 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

هب5998111 یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - Desalination Packages
ددع متیآ 46367  10 .ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/9/8هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/9/14عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ALARM MODULE 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

قیرح قیرح افطا   افطا   FM200FM200 زاگ   زاگ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 2828

ALARM MODULEALARM MODULE ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ ناگیار ، لاسرا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یرون  هکبش  لباک  هتشر  ود  نس و  هاگتسد  کی   ، SAN دراه ددع  هدزیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  ربتعم ، زور و  هب 
1101001050000144 زاین :  هرامش 

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 3 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2040 لدم  SAN Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، ربتعم زور و  هب  یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یرون  هکبش  لباک  هتشر  ود  نس و  هاگتسد  کی   ، SAN دراه ددع  هدزیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم  هام ، کی  هیوست  تسا ، هباشم  دک  ناریا 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون هکبش   هکبش لباک   لباک هتشر   هتشر ودود   وو   نسنس   هاگتسد   هاگتسد کیکی    ،  ، SANSAN  دراه دراه ددع   ددع هدزیس   هدزیس ناونع : : ناونع 3030

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

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

1401/37 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یسم  لباک  هکبش  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  یکاخ و  یشکلباک و  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

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/822 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/7/7   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلک رها و  ناتسرهش  رد  لباک  هکبش  یکیتپاو  یکیزیف  یزاسهب  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یدنبلصفم و  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

یسم یسم لباک   لباک هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یکاخ   یکاخ وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 3131

لباک لباک هکبش   هکبش یکیتپاو   یکیتپاو یکیزیف   یکیزیف یزاسهب   یزاسهب وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم ناونع : : ناونع 3232

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

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

1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم خیرات 1401/09/09  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قامیواراچ دورتشه و  یاهناتسرهش  رد  یرون  ربیف  هکبش  یبارخ  عفر  یکاخ و  یئاوه و  یشک  لباک  یدنبلصفم و  تایلمع  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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/821 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم و یاهناتسرهش  رد  یبارخ  عفر  یسم و  یرون و  یدنبلصفم  لباک  هکبش  یکیتپا  یکیزیف و  یزاسهب  یرادهگن و  یاهتیلاعف  ماجنا  یدنبلصفم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورتشه

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یکاخ   یکاخ وو   یئاوه   یئاوه یشک   یشک لباک   لباک وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3333

یکیتپا یکیتپا وو   یکیزیف   یکیزیف یزاسهب   یزاسهب وو   یرادهگن   یرادهگن یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ماجنا   ماجنا یدنبلصفم   یدنبلصفم ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورفو  تسویپ  لیاف  قبط   F100 لدم تگیتروف  لاوریافدیرخ  تساوخرد  هباشم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و 
1101094930000020 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FORTI-DB1000 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

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

لیاف دیاب  هدنشورف  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط   F100 لدم تگیتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  تسویپ 

9816816449 یتسپ :  دک  مئاق 2 ،  شبن  مئاق -  یرتم  تسیب  نابایخ  نازابناج -  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1400/725 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/09/07  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یرونربیف  یئاوه  یشکلباک  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

 ، ، لیمکت لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دیاب   دیاب هدنشورفو   هدنشورفو تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   F100F100 لدم   لدم تگیتروف   تگیتروف لاوریافدیرخ   لاوریافدیرخ تساوخرد   تساوخرد وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم

3535

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یرونربیف   یرونربیف یئاوه   یئاوه یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 3636
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09392772760  اب  امتح  . Cisco WS-3750X-48PFS لدم وکسیس  چیئوس  ددع  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003718000070 زاین :  هرامش 

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-48PF-S لدم هنایار  تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام باسح  هیوست  .دوش  هتفرگ  سامت  هرامش 09392772760  اب  امتح  . Cisco WS-3750X-48PFS لدم وکسیس  چیئوس  ددع  دادعت 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هنیزه ا  هیلک  .دشابیم  یراک  زور  رثکادح 15  الاک  دات  زا  سپ 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82923120-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

ke.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

odc 144 core 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

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3737

odc 144 coreodc 144 core ناونع : : ناونع 3838

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

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

100/01/121879 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/09/012عبنم خیرات 1401/09/08 زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tb زا لزنم  لخاد  پآرد  یشکلباک  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

tbtb  زازا لزنم   لزنم لخاد   لخاد پآرد   پآرد یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F CISCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004861 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4712-SFP-E لدم هنایار   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-X45-SUP7-E لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4624-SFP-E لدم هنایار   DSP لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یسررب  لباق  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  ینف  تاداهنشیپ  اهنت 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F CISCOP/F CISCO ناونع : : ناونع 4040

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

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

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سسکا 5616 دنارگ  مزاول  دیرخ  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

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابیوج ناتسرهش  تیالو  هچوک   FTTH راکنامیپ نعت  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

56165616 سسکا   سسکا دنارگ   دنارگ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

FTTHFTTH  یارجا یارجا ناونع : : ناونع 4242

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/40 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیئتورپ نیهب  عمتجم  یسرتسد  یرون  ربیف  حرط  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

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

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

1401/37 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM00001 تیاس دک  زاف 7  رویرهش  هدفه   BTS606 حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5998198 هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

عمتجم عمتجم یسرتسد   یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 4343

BTS606BTS606 حرط   حرط ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 50 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یرادناتسا   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  اب  برد  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000212000030 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

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

دشاب هتشاد  لماک  یناوخمه  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  اب  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873149 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  یرادناتسا  - نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226011-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227931-074 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   برد   برد ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 50 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ  هچباتک  رد  جردم  طورش  هیلک 
1101091863001298 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  رازگرب  مالیا  ناتسرهش  رد   1401 خروم 14/09 / هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : هژورپ لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج  یگنهامه  تهج  ناسانشراک  سامت  هرامش 

09183344509 هارمه :  یلخاد 2404 –  - 0833311 یناخیدهم :  هلا  تجح  یاقآ 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سسکا 59982125616 دنارگ  مزاول  هحفص 22)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح5997836 افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  هحفص 21)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

.دشاب .دشاب یمیم   ارجالا   ارجالا مزال   مزال تسویپ   تسویپ هچباتک   هچباتک ردرد   جردم   جردم طورش   طورش هیلک   هیلک راجیب   راجیب گنت   گنت یرادا   یرادا شخب   شخب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 50 ھحفص 33 
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(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا5997855 تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هچباتک5998099 رد  جردم  طورش  هیلک  راجیب  گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا 
.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000052 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84363110   DSLR-A300K E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ 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 50 ھحفص 34 
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(( 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

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رژراش یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002099 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TR1 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم   GARMINARAS یتراجت مان  لدم 750-650  یرتاب  رژراش و  اب  یسمل  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5997726 تاصخشم  قبط  نیبرود  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

رژراش5998107 هحفص 13)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

هناماس5998164 زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ریوصت شیاپ  تراظن و  نیبرود 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رژراش رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 4848
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ نابیتشپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000296 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رازفا  بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   QUANTUM یتراجت مان   TAPE LIBRARY SCALAR I3 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  اضاقت  حرش  دیرخ و  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  همیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  هب   - 2

 . تسا هباشم  دک  ناریا  - 3

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم زایندروم  یتالم  هسام  نت  نارهت و30 نامیس  هسیک  اکیل و100 ینامیس 40*20*20 کولب.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب 

1101091319000124 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایجوراس یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-0 یتالم هسام  الاک :  مان 
نت 30 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ولردنکسا سابعمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   15x50 cm داعبا روخ  تیلونوی  اکیل  نامتخاس  یراوید  کولب  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یمیهاربا رفص  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  نامیس  هدنزاس  عجرم   kg 40 یذغاک هیالود  تکاپ  ود  پیت  دنلترپ  نامیس  الاک :  مان 
تکاپ 100 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001092134000112 هرامش 40080054  -  :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998254 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/10/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ   D-336 لدم  MOTORSISH یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 35.000.000.000 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  روشک و ...  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  جنپ )  ) هیاپ 5 لقادح  یاراد  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داژن یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  سخرس -  / دهشم هداج  رتمولیک 165  - یوضر ناسارخ  ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: 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

یتالم یتالم هسام   هسام نتنت   3030 وو نارهت   نارهت نامیس   نامیس هسیک   هسیک 100100 وو اکیل   اکیل 2020 ** 2020 ** 4040 ینامیس   ینامیس کولب   کولب ناونع : : ناونع 5050

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ   D-336D-336 لدم   لدم   MOTORSISHMOTORSISH  یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5151

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون5997831 هکبش  لباک  هتشر  ود  نس و  هاگتسد  کی   ، SAN دراه ددع  هحفص 22)هدزیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5997842 هکبش  زاس  هحفص 35)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تراظن5998043 هناماس  هب  طوبرم  هکبش ) چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و 
یریوصت

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ5998122 یاهرورس  چیئوس ،  یرون ، ربیف  هکبش ،  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، دیرخ ،
تحت یریوصت  تراظن  متسیس  یزاس ، 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتالم5998205 هسام  نت  نارهت و30 نامیس  هسیک  اکیل و100 ینامیس 40*20*20 هحفص 35)کولب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5998254 هریخذ   D-336 لدم  MOTORSISH یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  هحفص 35)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000298 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   SO_IPTV_0327 لدم  Dell R710 for TVMS رورس الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  اضاقت  حرش  دیرخ و  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  همیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  هب   - 2

 . تسا هباشم  دک  ناریا  - 3

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN storageSAN storage ناونع : : ناونع 5252

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP ProLiant DL380 G10 8 SFF Rendering Server رورس : هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  )

1201003065000021 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

HP ProLiant DL380 G10 8 SFF Rendering Server رورس : هاگتسد  ود  - 
( تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  )

ربتعم تامدخ  یتناراگ و  اب  سانشراک ، دات  هب  مزلم  لانیجروا ،
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ  تسیمازلا -  تازج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  جرد  سانشراک -  دات  زا  سپ  یعطق  دیرخ  تسویپ - ) لیاف  اب  قباطم  تازج   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60902364 ت : یراک -  هتفه   7

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902388-021  ، 60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب    ) ) HP ProLiant DL380 G10  8  SFF Rendering ServerHP ProLiant DL380 G10  8  SFF Rendering Server رورس : : رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 5353
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   dl380 Gen10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000051 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

...دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههامود -  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
9391927345 نایردیح

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   dl380  Gen10dl380  Gen10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 // تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 // هدش لاسرا  ینف  تاصخشم  اب  هنایار  رورس  دیرخ 

تسا ینامرک  یاهتکرش  اب  تیولوا 
1101093251000019 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   VS 2008 EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ات  لاسرا  هیهت و   / دریگیم ماجنا  هنایار  زکرم  رظن  ریز  ینف  تاصخشم  یاه  هیدات  / دشاب تخاس 2022 خیرات  ابو  ربتعم  یتناراگ  اب  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / دشاب تلاصا  دک  یاراد  دیاب  الاک   / تسا هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت 

7616913555 یتسپ :  دک   ، 2 هقبط 1 هرامش نامتخاس  - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  - یولع غاب  تفه  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: 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

5997731SAN storage(38 هحفص رورس  ( رورس

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

اب5997747  ) HP ProLiant DL380 G10 8 SFF Rendering Server رورس : هاگتسد  ود 
( تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 38) رورس  ( رورس

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

یتسویپ5997778 لیاف  قبط   dl380 Gen10 هحفص 38)رورس رورس  ( رورس

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

یرون5997831 هکبش  لباک  هتشر  ود  نس و  هاگتسد  کی   ، SAN دراه ددع  هحفص 22)هدزیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرح5997836 افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  هحفص 21)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تراظن5998043 هناماس  هب  طوبرم  هکبش ) چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و 
یریوصت

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسا تسا ینامرک   ینامرک یاهتکرش   یاهتکرش اباب   تیولوا   تیولوا هدش //  //  هدش لاسرا   لاسرا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ تسا //  //  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5555

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

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

اب5998094 تیولوا  هدش //  لاسرا  ینف  تاصخشم  اب  هنایار  رورس  دیرخ  تسا //  هباشم  دک  ناریا 
تسا ینامرک  یاهتکرش 

هحفص 38) رورس  ( رورس

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

هریخذ5998122 یاهرورس  چیئوس ،  یرون ، ربیف  هکبش ،  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، دیرخ ،
تحت یریوصت  تراظن  متسیس  یزاس ، 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

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

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

5998082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  تاصخشم  قبط  زاگ  قاجا  لاچخی - - دوه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000620 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا لیتسا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  لیتسا  یتراجت  مان   SA-461 لدم  cm 90 زیاس یا  هشیش  یکشم  مامت  رادروسنس  یسمل  یا  هنیموش  دوه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SN6-0180TI لدم مویناتیت  برد  کت  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
30x50 cm داعبا مج  ناوخا  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناوخا  یتراجت  مان   G24 لدم هلعش  یا 5  هشیش  یا  هحفص  زاگ  قاجا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  هدش  تساوخرد  یاهلدم  هباشم  طورشم و  صقان و  تاداهنشیپ  هب 
.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

مالعتسا5998082 تسویپ  تاصخشم  قبط  زاگ  قاجا  لاچخی - - هحفص 42)دوه روسنس  ( روسنس

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاگ   زاگ قاجا   قاجا لاچخی - - لاچخی -- دوه دوه ناونع : : ناونع 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 50 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f6jrdfa8j4hjx?user=37505&ntc=5998082
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5998082?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5997820 ....( یرومم و شلف  دروک و  چپ  چیئوس ،   ) یرازفا تخس  تازیهجت  مالقا و  هحفص 6)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5997989(CISCO  ) وکسیس هکبش  چیئوس  هحفص 6)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هریخذ5998122 یاهرورس  چیئوس ،  یرون ، ربیف  هکبش ،  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، دیرخ ،
تحت یریوصت  تراظن  متسیس  یزاس ، 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکسیس5998181 هحفص 22)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5998202P/F CISCO(22 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

تراظن5998043 هناماس  هب  طوبرم  هکبش ) چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و 
یریوصت

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریمش هبعش  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار لیوحتو  ناریدلگ  تکرش  زا  لماک  یتناراگاب   GDM-225LN ای GDM-225jN لدم سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090619000008 زاین :  هرامش 

ناریمش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
GDM-225LN ای GDM-225jN لدم سالپ  یج  - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیماتریاسو  ناگیار  لیوحتو  ناریدلگ  تکرش  زا  لماک  یتناراگاب   GDM-225LN ای GDM-225jN لدم سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  2 دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یناریا  ریغ  یالاک  اه ی 

1914873341 یتسپ :  دک  پ 9 ،  ردص -  لپ  یتعیرش و  عطاقت خ  هیهلا -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22615057-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22007498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5757

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.هناماس رد  چردنم  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هباشم  دک  ناریا  اب  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091229000011 زاین :  هرامش 

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( FORCE-(1817 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
بستحم هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

METROLOGIC یتراجت مان  لدم 9540   Hand Held کیتاموتا یتسد و  یرزیل  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-350plusIII لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب یاه  تکرش  زا  احیجرت  دنشاب  دیدج  ربتعم و  یتناراگ  تاعطق  یاراد  هیلک  دشابیم و  رظن  دم  هدش  رکذ  هصخشم  اب  مالقا  تسا  رکذ  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم تروص  دیرخ 

3816615141 یتسپ :  دک  یریگناهج ،  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772850-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32772851-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000345 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GO-W20SD لدم  24x تعرس یکشم  گنر  اتاس  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ماس طابترا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   PD20 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GH-PDU22-SC لدم وی  یپ  یس  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  نف  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ 
تس 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ربتعم  یتناراگ  هئارا   * هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   * یمازلاروتکاف شیپ  هئارا  * دامرفب یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09112328405*

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

مود5997735 هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  گنیروتینام  تظافح و  لرتنک ، متسیس  یزادنا  هار  بیع و  هحفص 18)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

راهب و5997768 ییاذغ  ناکرسیوت -  یاهکرهش  ییانشور  هکبش  گنیروتینام  تازیهجت  بصنو  هیهت  هژورپ 
مالعتسا دانسا  قبط  نزر 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سالپ5997821 یج  روتینام  هاگتسد  2 هحفص 43)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5997825 مالقا  هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 43)رتویپماک5997828 روتینام  ( روتینام

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

هاگپ رتسگرازاب  یرسارس  شخپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایدر رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یقوقح یقیقح و  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 9  یقرش  هدوتس  یلامش ک  یزرو  برغ  یزاجح  رصان  راولب  بونج  یراتس  هارگرزب  نارهت  ات 17  یرادا 8  تاعاس  رد  تفایرد   :: سردآ سردآ
مجنپ تسارح ط  لیوحت :

02148073140 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایدر بایدر رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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روشک لاوحا  تبث  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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Graphic Card Tesla A100 80GB NVIDIA GPU کیفارگ : تراک  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(PB-10577-001-V03)

1201003065000022 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Graphic Card Tesla A100 80GB NVIDIA GPU کیفارگ : تراک  هاگتسدکی  - 
(PB-10577-001-V03)

ربتعم تامدخ  یتناراگ و  اب  سانشراک ، دات  هب  مزلم  لانیجروا ،
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپ  تسیمازلا -  تازج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  جرد  سانشراک -  دات  زا  سپ  یعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60902364 ت : یراک -  هتفه   7

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902388-021  ، 60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Graphic  Card Tes la A100  80GB NVIDIA GPU (PB- 10577-00 1 -V03Graphic  Card Tes la A100  80GB NVIDIA GPU (PB- 10577-00 1 -V03 کیفارگ : : کیفارگ تراک   تراک هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 6161
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ناریمش هبعش  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهرازفا مرن   + هدش بصن  زودنیو 10 هدش  لبمسا  تسویپ و  تاصخشماب   Green -AVA لدم رتویپماک  سیک  هاگتسد  2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار لمحو  یتناراگ  لاسکی  ابو  مزال 
1201090619000010 زاین :  هرامش 

ناریمش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشماب   Green -AVA لدم رتویپماک  سیک  هاگتسد  2 دیرخ - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسکی ابو  مزال  یاهرازفا  مرن   + هدش بصن  زودنیو 10 هدش  لبمسا  تسویپ و  تاصخشماب   Green -AVA لدم رتویپماک  سیک  هاگتسد  2 دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تاصخشمریاس  ابالاک  یاه  هدننک  نیماتریاس  ناگیار  لمحو  یتناراگ 

1914873341 یتسپ :  دک  پ 9 ،  ردص -  لپ  یتعیرش و  عطاقت خ  هیهلا -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22615057-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22007498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بایدر5997676 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 47)دیرخ ، رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5997724Graphic Card Tesla A100 80GB NVIDIA GPU (PB- کیفارگ : تراک  هاگتسدکی 
(10577-001-V03

هحفص 47) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هدش5997777 لبمسا  تسویپ و  تاصخشماب   Green -AVA لدم رتویپماک  سیک  هاگتسد  2 دیرخ
ناگیار لمحو  یتناراگ  لاسکی  ابو  مزال  یاهرازفا  مرن   + هدش بصن  زودنیو 10

هحفص 47) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

وکسیس5997822 هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5998076kaspersky endpoint security for business(15 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یاهرازفا یاهرازفا مرن   مرن  + + هدش هدش بصن   بصن 1010 زودنیو   زودنیو هدش   هدش لبمسا   لبمسا وو   تسویپ   تسویپ تاصخشماب   تاصخشماب   Green Green -AVA-AVA  لدم لدم رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
ناگیار ناگیار لمحو   لمحو یتناراگ   یتناراگ لاسکی   لاسکی ابو   ابو مزال   مزال

6262

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5998142AUTROSAFE CONFIG TOOL رازفا هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب5998198 هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراظن5998043 هناماس  هب  طوبرم  هکبش ) چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و 
یریوصت

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ5998122 یاهرورس  چیئوس ،  یرون ، ربیف  هکبش ،  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، دیرخ ،
تحت یریوصت  تراظن  متسیس  یزاس ، 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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