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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1515 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   282هکس , 009,984282 اکیرمآ009,984, اکیرمآ رالد   501رالد , 940501 , تاراما940 تاراما مهرد   136مهرد ,750136 ,750

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   250هکس , 0 10 , 000250 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   346رالد ,200346 سیئوس200, سیئوس کنارف   549,800549,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 162هکس , 000 , 000162 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع378,300378,300رالد ناتسبرع لایر   ,137لایر 1 10137, 1 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 10هکس 1 , 000 , 00010 1 , 000 , وروی000 542وروی ,290542 ژورن290, ژورن نورک   49,30049,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   23,590یالط , 00023,590 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   618دنوپ ,490618 نپاژ490, نپاژ نینی   دصکی   378,470378,470دصکی

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 136136))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 25  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 76

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

( یهگآ دادعت 4  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 23  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 12  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم :: 1402/01/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365637 :: هرازه هرازه تعاس 12:30دکدک   سار   - 1402/01/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  یطابترا و  یاه  یرتسب  داجیا  یارب  یرهش  یرونربیف  تخاسریز  هژورپ  یارجا  شور  نیرتهب  باختنا  هرواشم  بذج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کچرق یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6365871GENETEC یریوصت تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6366286Genetec یریوصت تراظن و  رازفا  مرن  سنسیال  ددع  هحفص 18)دیرخ 1000  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهمتسیس6366490 اه و  هناماس  یاهیریذپ  بیسآ  یسررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما ،  هحفص 5)یبایزرا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیاپ شیاپ وو   یطابترا   یطابترا یاه   یاه یرتسب   یرتسب داجیا   داجیا یارب   یارب یرهش   یرهش یرونربیف   یرونربیف تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا شور   شور نیرتهب   نیرتهب باختنا   باختنا هرواشم   هرواشم بذج   بذج ناونع : : ناونع
یریوصت یریوصت

11
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  موس  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ درون  طخ  تازیهجت   REVAMP هژورپ یزادنا  هار  تست و  بصن  ژاتنومد و  روشک  زا  جراخ  لخاد و  تخاس  تازیهجت  دیرخ  یسدنهم  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمضت هارمه  هب  اه  ییوش  هتسوپ  ضرع و  کیتاموتا  لرتنک  متسیس  کیلوردیه و  یاهرجا  کتلغ  یراکناور  یراک و  کنخ  قرو   ، یراک کنخ  یچیق   ، لماش

یرادرب هرهب  هلاس  جنپ  یکدی  تاعطق  نیمأت  شزومآ و  درکلمع  ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاهدادرارق روما  یزکرم -  نامتخاس  هکرابم -  یتسپ 161  قودنص  ناهفصا -  یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 :: سردآ سردآ
ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش  یمومع  طباور 

0315273-3807 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/15   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس کی و  یرفاسم  یاه  لانیمرت  رد  هبوصنم  رفاسم  راب  دنمشوه  عیزوت  لاقتنا و  متسیس  یربهار  یرادهگن و  ریمعت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاراد روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  هبتر 4  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  هتشر  هبتر 4  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا  زا  ( HSE ینمیا تیحالص  دأت  همان  یهاوگ  رابتعا -  یاراد  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  دادرارق  عوضوم  اب  طبترم  یرادرب  هرهب  هناورپ  ای  رابتعا و 

لایر نیمضت 5.360.615.000  هناماس 2001001621000045 - یعامتجا - هافر  راک و  نواعت ،

رهش تکرش  یهاگدورف  زیهجت  نیمأت و  لک  هرادا  / یهاگدورف یرادرب  هرهب  تنواعم  تراظن  اب  هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
هر )  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30  سراف  جیلخ  هارگرزب  نارهت  یناشن  هر )  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف 

تکرش هناخریبد  ": فلا  " تکاپ لصا  لیوحت  لحم 

هناماس 0211456  51008845 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

REVAMPREVAMP  هژورپ هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن وو   ژاتنومد   ژاتنومد روشک   روشک زازا   جراخ   جراخ وو   لخاد   لخاد تخاس   تخاس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یسدنهم   یسدنهم وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک متسیس   متسیس وو   کیلوردیه   کیلوردیه یاهرجا   یاهرجا کتلغ   کتلغ یراکناور   یراکناور وو   یراک   یراک کنخ   کنخ قرو   قرو  ، ، یراک یراک کنخ   کنخ یچیق   یچیق  ، ، لماش لماش مرگ   مرگ درون   درون طخطخ   تازیهجت   تازیهجت

22

رفاسم رفاسم راب   راب دنمشوه   دنمشوه عیزوت   عیزوت وو   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 126 ھحفص 6 

https://www.msc.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6f5slbpwzmj6r?user=37505&ntc=6365770
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6365770?code=37505
https://setadiran.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e4evtta5ez3jf?user=37505&ntc=6366073
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6366073?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-69 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6366490 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( نارهت رتفد  عمتجم و   ) اهمتسیس اه و  هناماس  یاهیریذپ  بیسآ  یسررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما ، یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.اضاقت دروم  هزوح  رد  کیتامروفنا  هبتر 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود ، هقبط  کالپ 21 ، یقرش ، یسیفن  نابایخ  یبونج ، یاهفارص  نابایخ  ایرد ، راولب  دابآ ، تداعس  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود ، هقبط  یرادا ، نامتخاس  ریبکریما ، یمیشورتپ  تکرش  تیاس 4 ، یمیشورتپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام ، - 2

:: 52174962-061 و 061-52174965 نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

جوسای یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج راکتبا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366613 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یهگآ  یراذگرب  اب  جوسای  رهش  یمالسا  یاروش  خروم 99/04/290  هرامش 18  هبوصم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  جوسای  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  جوسای  یرادرهش  یکیفارت  یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  یارجا  تهج  ینف  یلام و  تیحالص  طیارش  دجاو  راذگ  هیامرس  باختنا  هب  تبسن 

لایر دانسا 1.000.000  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 75917773539 ینیمخ  ماما  یرتم  تصش  راولب  جوسای   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

اهمتسیس اهمتسیس وو   اهاه   هناماس   هناماس یاهیریذپ   یاهیریذپ بیسآ   بیسآ یسررب   یسررب وو   یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن تست   تست یتینما ،  ،  یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 44

دنمشوه دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا تهج   تهج ینف   ینف وو   یلام   یلام تیحالص   تیحالص طیارش   طیارش دجاو   دجاو راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس باختنا   باختنا هبهب   تبسن   تبسن یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یکیفارت یکیفارت وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ

55

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001007003000223 - 233-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/12/21هرامش زا 1401/12/17   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367328 :: هرازه هرازه فلا و بدکدک   یاهتکاپ  یفیک 1402/01/21 - یبایزرا   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 10 

زاین دروم   APN مدوم و  ( pt  ) ژاتلو یریگ  هزادنا  روتامروفسنارت  هارمه  هب  ( RTU Outdoor  ) رلرتنک هاگتسد  دیرخ 45  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر رازه  داتشه  دصتشه و  نویلیم و  هن  دون و  دصکی و  درایلیم و  ود  غلبم  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32299685 :: نفلت www.setadiran.ir https://shiraz.co.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( RTU OutdoorRTU Outdoor  ) ) رلرتنک رلرتنک هاگتسد   هاگتسد   4545 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/94  - 1/100 - 00/21  - 01/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشهام  یتارداص  ردنب  رد  یناشن  شتآ  تامدخ  هئارا  - 1

نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  تاسیسات  یاه  هزاورد  یرارطضا  تیعضو  رادشه  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  هیهت  - 2
رهشهام  یتارداص  هاگشیامزآ  تایلمع و  یاه  نامتخاس  یزاسزاب  تاریمعت و  - 3

شیالاپ  تکرش  راک  طیحم  تشادهب  تامدخ  هئارا  یتعنص و  هاگنامرد  یسانشناور  یهاگشیامزآ  یتامدخ  یرتفد  تامدخ  هئارا  - 4
زور هام و 7   8 زور -  هام و 15   6 یسمش -  لاس  کی  ارجا :  تدم 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 111 قودنص  نادابآ -  تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

06153183338 :: نفلت www.setadiran.ir WWW.ABADAN - REF.IRنفلت تیاسبو : : تیاسبو

061-53264476 :: 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

رثوک همیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6365904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  کالپ 47  بآ  نامزاس  داحتا و  نابایخ  نیب  دنوامد  هداج  برغ  هب  قرش  نارهت  رد  عقاو  نامتخاس  ینمیا  لمعلاروتسد  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  حالصیذ  تکرش  هب  یمومع  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 24 دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  هب   :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالعا مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن هیهت   هیهت - - 22 یتارداص   یتارداص ردنب   ردنب ردرد   یناشن   یناشن شتآ   شتآ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع
هئارا هئارا - - 44 یتارداص   یتارداص هاگشیامزآ   هاگشیامزآ وو   تایلمع   تایلمع یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یزاسزاب   یزاسزاب وو   تاریمعت   تاریمعت تاسیسات  33 - - تاسیسات یاه   یاه هزاورد   هزاورد یرارطضا   یرارطضا تیعضو   تیعضو رادشه   رادشه

طیحم طیحم تشادهب   تشادهب تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   یتعنص   یتعنص هاگنامرد   هاگنامرد یسانشناور   یسانشناور یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یتامدخ   یتامدخ یرتفد   یرتفد تامدخ   تامدخ

77

نامتخاس نامتخاس ینمیا   ینمیا لمعلاروتسد   لمعلاروتسد یارجا   یارجا 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 126 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jrzkpp7b3tkhw?user=37505&ntc=6365668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6365668?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u27zdemnaebg3?user=37505&ntc=6365904
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6365904?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/88 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7) یرادرهش  راشفا  هناخ  رد  رقتسم   ) نارهت رهش  داهن  مدرم  یاه  نامزاس  یاهتیلاعف  زا  تیامح  ییازفا و  ناوت  داتس  زیهجت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  14.615.390.000 دروآرب :

لایر  750.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  هنیزه 

مود هقبط  نارهت  هقطنم 7  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یدنق   ، دیهش نادیم   :: سردآ سردآ

88496906 :: نفلت www.Tehran.ir business.tehran.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

یوضر سدق  ناتسآ  تافوقوم  یرو  هرهب  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. Fortigate) دنرب لاوریاف  هاگتسد  دادعت 51  هکبش  تینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... هکبش و رورس  یزاس  هریخذ  تازیهجت  - 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعرب  همانزور  یاه  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05137506221 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

داهن داهن مدرم   مدرم یاه   یاه نامزاس   نامزاس یاهتیلاعف   یاهتیلاعف زازا   تیامح   تیامح وو   ییازفا   ییازفا ناوت   ناوت داتس   داتس زیهجت   زیهجت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

...و ...و هکبش   هکبش رورس   رورس یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ( - ( - FortigateFortigate  ) ) دنرب دنرب لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   5151 دادعت   دادعت هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 126 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7bksg2mys6455?user=37505&ntc=6366159
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6366159?code=37505
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 و 1401/21 هرامش 1401/17 1401/18 1301/19 ،  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ییارجا  یاهلمعلاروتسد  دانسا و  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسا  رب  ار  لیذ  حرش  هب  روحم  رد 5  ینادیم  تباث  هکبش  روما  یرادهگن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت WWW.TCI.IR و FARS.TC.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011117-03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17:00هرامش  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16:00عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  نشکتورپ  ریسم  یزاس  لاناک  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  دقن - هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  یتسیاب  هک  لایر  هصقانم 2,200,000,000  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

:: 9125055403 0 و 81718555 نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف )سکف نیمأت هریجنز  دحاو   ) m.alhouei@nak-mci.ir :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم   55 ردرد   ینادیم   ینادیم تباث   تباث هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم نشکتورپ   نشکتورپ ریسم   ریسم یزاس   یزاس لاناک   لاناک تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 126 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b358rtk2qazbf?user=37505&ntc=6366335
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6366335?code=37505
https://tenders.nak-mci.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m82x34khe83zf?user=37505&ntc=6366489
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6366489?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ییارجا  یاه  لمعلاروتسد  دانسا و  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسا  رب  ار  لیذ  حرش  هب  روحم  رد 5  ینادیم  تباث  هکبش  روما  یرادهگن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیآ یم  لمع  هب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل  دیامن  راذگاو  یصوصخ  شخب 

:: 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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17/18/19/20/21-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم رد 5  ینادیم  تباث  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم   55 ردرد   ینادیم   ینادیم تباث   تباث هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

روحم روحم   55 ردرد   ینادیم   ینادیم تباث   تباث هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 126 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6t5pxlx43sqdd?user=37505&ntc=6366963
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6366963?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6366977?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

236-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 14:30عبنم ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366986 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  رتنس  اتید  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2/590/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32299685 :: نفلت - www.setadiran.ir- www.Shirazedc.co.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
www.Tavanir.org.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

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش ناوخارف  دانسا  تبث  تهج  تلهم  نیرخآ   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  هخروم 1402/01/14  - هبنشود  زور  یرادا  تقو  رخآ  ات  هناماس 

تیاغل 1402/01/14  1401/12/14

urmia.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367179 :: هرازه هرازه خیرات 1402/01/15دکدک   اب   - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ریز  یراذگ  هیامرس  تصرف  یراذگاو  هب  تبسن  یراذگ  هیامرس  همان  هویش  رهش و  یمالسا  یاروش  زا  هلصاح  تارایتخا  دانتساب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  طیارش  دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا 

هیمورا  رهش  حطس  هژورپ  لحم  سردآ  یرون -  ربیف  هژورپ  - 

دشابیم لایر   40 لداعم 000،0 ، ناوخارف  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادکناب هبعش  تلاسر  هنسحلا  ضرق  کناب  دزن  هرامش 10/5842489/16  هب  هیمورا  یرادرهش  یراذگ  هیامرس  نامزاس  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب 

یعامتجا
ساسا رب  هک  دشابیم  کی  هجرد  تازیهجت  حلاصم و  زا  هدافتسا  هیهت و  هب  فلکم  دیامن و  نیمات  لماک  تروصب  ار  هژورپ  یارجا  تخاس و  یاه  هنیزه  هیلک 

.دوب دهاوخ  هطوبرم  یاهدرادناتسا  یرادرهش و  دیئات  دروم  ینف  تاصخشم 
تشاد دهاوخن  ار  ثلاث  صاخشا  هب  ار  دادرارق  عوضوم  یلک  ای  یئزج  لاقتنا  قح  راذگ  هیامرس 

یرادرهش یمدرم  یاه  تکراشم  یاذگ و  هیامرس  نامزاس   :: سردآ سردآ

یمدرم یاهتکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس   33386190 نفلت 91 -   :: نفلت نفلت
یرادرهش

:: 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

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم رتنس   رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1515

یرون یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 126 ھحفص 13 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

داجیا6365637 یارب  یرهش  یرونربیف  تخاسریز  هژورپ  یارجا  شور  نیرتهب  باختنا  هرواشم  بذج 
یریوصت شیاپ  یطابترا و  یاه  یرتسب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهمتسیس6366490 اه و  هناماس  یاهیریذپ  بیسآ  یسررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما ،  هحفص 5)یبایزرا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینف6366613 یلام و  تیحالص  طیارش  دجاو  راذگ  هیامرس  باختنا  هب  تبسن  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یکیفارت یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  یارجا  تهج 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یناریتشک  یهافر  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو وئدیو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعجارم هرامش 7  قاتا  مجنپ  هقبط  یرادا  یشزومآ و  نامتخاس  کالپ 63  موس  نایش  یور  هبور  یقرش  یولرجم  نابایخ  ول ، رجط  دیهش  نادیم  نایش  نازیول   :: سردآ سردآ
سامت 72415445 هرامش  اب  ای  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366311 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمایم  دورهاش -  روحم  رد  نهآ  هار  رذگور  لپ  لیمکت 

گرزب یاه  لپ  هدرن  یارجا  یزاسزاب و  ریمعت و 
یماظتنا  یراطخا و  امنرطخ  یرتوبک  لاب  امنریسم  مئالع  ولبات و  هیهت  اب  اه  هار  هس  رهشدازآ و  دورهاش -  روحم  یزاس  نمیا 

یمایم دابآ  سابع  یاتسور  یدورو  یهدناماس 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

زاریش یرادرهش  رفاسم  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 1265 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366606 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش راب  لقن  لمح و  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  متسیس  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طخ تهج 3  اعمج  یروبع  طخ  ره  یارب  رتم  ات 4/5  هتلافسآ  هناش  ور و  هراوس  ریسم  ششوپ  اب  یروبع  طخ  ره  یارب  هتخاس  شیپ  نویسادنوف  مرفتلپ و  هیهت  - 

یروبع 
یروبع طخ  تهج 3  نیزوت  شزادرپ  رازفا  تخس  - 

 .. و - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اسف  لپ  هار  سیلپ  زا  دعب  زاریش  رهش  یدورو  سابعردنب  زاریش -  هداج  روحم  زاریش :  رهش  تکرح  لاح  رد  نیزوت  متسیس  ثادحا  تهج  نیمز  هدودحم   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  درف  یدمحم  دیهش  نابایخ  ناتسلگ -  - نادیم زاریش  - 

یناطلس دمحم  یاقآ  یلخاد 162  :: 09379349394 و 07137321000  نفلت نفلت
هداز

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  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

یزاس یزاس نمیا   نمیا گرزب -  -  گرزب یاه   یاه لپلپ   هدرن   هدرن یارجا   یارجا وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت روحم -  -  روحم ردرد   نهآ   نهآ هار   هار رذگور   رذگور لپلپ   لیمکت   لیمکت لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع
اتسور اتسور یدورو   یدورو یهدناماس   یهدناماس یماظتنا   - - یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا امنرطخ   امنرطخ یرتوبک   یرتوبک لاب   لاب امنریسم   امنریسم مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات هیهت   هیهت اباب   روحم   روحم

1818

(( WIMWIM  ) ) تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/234 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/12/14   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زد یاوآ   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366860 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یهافر  تامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

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

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

2001001162000267 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367243 :: هرازه هرازه :: 1402/01/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  ناتسا  زکرم  یعرف  یاه  هار  رد  درس  یشک  طخ  تایلمع  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نالیگ  ناتسا  زکرم  یعرف  یاه  هار  رد  درس  یشک  طخ  تایلمع  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
23,241,366,720 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,163,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/04/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

یهافر یهافر تامدخ   تامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2020

زکرم زکرم یعرف   یعرف یاه   یاه هار   هار ردرد   درس   درس یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000266 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367246 :: هرازه هرازه :: 1402/01/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یاههار 

نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نالیگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,395,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/04/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

مالیا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004188000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367273 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهیرادنامرف  یریوصت  شیاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ینارمع تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,978,250,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -   ، 6931688567 یتسپ :  دک  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  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

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود یاه   یاه هناماس   هناماس بصن   بصن یارب   یارب کرحتم   کرحتم دبس   دبس اباب   لکد   لکد بصنو  99 بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2222

ناتسا ناتسا یاهیرادنامرف   یاهیرادنامرف یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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

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

2001001025000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367510 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  هایس  روش و  یاچ ، هاش  نک ، جرک ، یاه  هناخدور  هدودحم  رد  لیس  رادشه  ولبات  بصن  یراذگ و  هلیم  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بآ هایس  روش و  یاچ ، هاش  نک ، جرک ، یاه  هناخدور  هدودحم  رد  لیس  رادشه  ولبات  بصن  یراذگ و  هلیم  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,052,596,538 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1402/04/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  بآ  تکرش  باجح -  نابایخ  زرواشک -  راولب  نارهت -   ، 1415615441 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینف6366613 یلام و  تیحالص  طیارش  دجاو  راذگ  هیامرس  باختنا  هب  تبسن  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یکیفارت یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  یارجا  تهج 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینف6366613 یلام و  تیحالص  طیارش  دجاو  راذگ  هیامرس  باختنا  هب  تبسن  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یکیفارت یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  یارجا  تهج 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدودحم هدودحم ردرد   لیس   لیس رادشه   رادشه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   یراذگ   یراذگ هلیم   هلیم تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
بآبآ هایس   هایس وو   روش   روش یاچ ، ، یاچ هاش   هاش نکنک ، ، جرک ، ، جرک یاه   یاه هناخدور   هناخدور

2424
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ناهفصا یادهش  ییایمیش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/92-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GENETEC یریوصت تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  ددع  دیرخ 1000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لداعم 5 مادک  ره  هتفس  یدایص و  کچ  ای  یداهنشیپ  لک  غلبم  دصرد  لداعم 5  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یداهنشیپ غلبم  دصرد  نازیم 10  هب  اعمج   ) یداهنشیپ غلبم  دصرد 

یناگرزاب تنواعم  ناهفصا  یادهش  ییایمیش  عیانص  رهش -  نیرز  ناهفصا -  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 83816  031-52322600  : :: 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

نیچراپ ماهم  یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

201/88 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یهگاعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ماهم یادهش  عیانص  نیچراپ -  یصاصتخا  هداج  ییاباب -  نابوتا  یاهتنا  نارهت -   :: سردآ سردآ
ماهم یادهش  عیانص  نیچراپ -  یصاصتخا  هداج  تشدکاپ -  زا  دعب  نارواخ  هداج  نارهت  نیچراپ 

021-36076132: راگنرود  02135769047  - 02135769048 :: 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

GENETECGENETEC  یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت 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 126 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xbvl6ek7zyh8e?user=37505&ntc=6365871
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6365871?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qe6urw7a2xb2z?user=37505&ntc=6365876
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6365876?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095653000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 14:30  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم خیراتعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366097 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  زا  ار  لیذ  لودج  رد  جردنم  هژورپ  رهش   ، یمالسا یاروش  بوصم  هجدوب  ربارب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

یریوصت شیاپ  متسیس  حرط  تهج  نیبرود  بصن  دیرخ و  - 

لباق هتشاد و  رابتعا  زور  تدم 90  رد  هک  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همان  تنامض  ددرگ  هئارا  لیذ  یاهشور  زا  یکی  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم کناب  دزن  باسح 3100002386005  هب  قوف  غلبم  هب  یدقن  شیف  زیراو  ای  دشاب و  دیدمت 

دشاب هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

تشدافص یرادرهش  تثعب  یارسگنهرف  بنج  تشدافص -  سردآ   :: سردآ سردآ

اهدادرارق روما   02165296450 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

نیچراپ ماهم  یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

201/88 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش رثکادح 10  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  قیرط  زا  ار  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیچراپ ماهم  یادهش  عیانص  نیچراپ  یصاصتخا  هداج  ییاباب  نابوتا  یاهتنا  نارهت   :: سردآ سردآ

02135769048 :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس حرط   حرط تهج   تهج نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/92-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Genetec یریوصت تراظن و  رازفا  مرن  سنسیال  ددع  دیرخ 1000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یداهنشیپ غلبم  لداعم 5 % مادک  ره  هتفس  یدایص و  کچ  ای  یداهنشیپ  لک  غلبم  لداعم 5  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداهنشیپ غلبم  نازیم 10 % هب  اعمج 

یناگرزاب تنواعم  ناهفصا -  یادهش  ییایمیش  عیانص  رهش -  نیرز  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

یلخاد 83816  03152322600 :: 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

باگرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  موس  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090228000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رابخا   :: عبنم :: 1402/01/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366690 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  ناوخارف 2001090228000003  هرامش  هب  باگرگ  یرادرهش  یناشن  شتآ  هاگتسیا  تایلمع  لماک  یارجا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

باگرگ یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  نابایخ  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  یاهتنا  باگرگ  رهش   :: سردآ سردآ

درف نایناردنزام  یاقآ  یلخاد 2 -  031-45754545 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینف6366613 یلام و  تیحالص  طیارش  دجاو  راذگ  هیامرس  باختنا  هب  تبسن  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یکیفارت یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  یارجا  تهج 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رد6367246 یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس 
ناتسا یاههار  حطس 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسا6367273 یاهیرادنامرف  یریوصت  شیاپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 14)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

GenetecGenetec یریوصت   یریوصت وو   تراظن   تراظن رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ددع   ددع   10001000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

یناشن یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا تایلمع   تایلمع لماک   لماک یارجا   یارجا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 126 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح هداد  هاگیاپ  نابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000357 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 82282842 اب  یگنهامه  دیدزاب و  تهج  .همیمضءاهب  مالعتسا  قبط  یتایح  هداد  هاگیاپ  نابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ نابیتشپ   نابیتشپ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 126 ھحفص 22 
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ناریا نوخ  لاقتنا  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 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسن 5 رازفا  مرندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003000000071 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هلحرم 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 30 میقتسم 88601501  2373 رازفا مرن  لسندیرخ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا FirePower و License و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000339 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 252-277  025-37780426 سامت :  نفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 لسن   لسن رازفا   رازفا مرندیرخ   مرندیرخ ناونع : : ناونع 3232

ینابیتشپ ینابیتشپ وو     LicenseLicense وو     FirePowerFirePower  یزادنا یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 126 ھحفص 23 
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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 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمدک  ناریا  (. هبتزم manageengine servicedesk plus)(1) رازفا مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تمدخ زا  دعب  یراکزور  60 تخادرپ.دراد یتسویپ  لیاف.دشابیم 

1101001621000477 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمدک  ناریا  (. هبتزم manageengine servicedesk plus)(1) رازفا مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیجم 09125597688 سامت.دشاب طبترم  تساوخرد  ابدیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.تمدخ  زا  دعب  یراکزور  60 تخادرپ.دراد

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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.هباشمدک   هنیزه.هباشمدک ناریا   ناریا (.(. هبتزم هبتزم manageengine servicedesk  plus)( 1manageengine servicedesk  plus)( 1 )) رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
.تمدخ .تمدخ زازا   دعب   دعب یراکزور   یراکزور 6060 تخادرپ.دراد تخادرپ.دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف.دشابیم   لیاف.دشابیم

3434

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

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

زا 126 ھحفص 24 
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  زربلا  یکشززپ  مولع  هاگشناد  هعبات  یاه  هدکشناد  یتست  یکیزیف  یاه  نومزآ  داجیا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000230 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هعبات زکارم  زربلا و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  یبایزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001088 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   زربلا   زربلا یکشززپ   یکشززپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد هعبات   هعبات یاه   یاه هدکشناد   هدکشناد یتست   یتست یکیزیف   یکیزیف یاه   یاه نومزآ   نومزآ داجیا   داجیا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

VNXVNX  زاس زاس هریخذ   هریخذ یرازفا   یرازفا مرن   مرن یبایزاب   یبایزاب ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تاصخشم  قباطم  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000229 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا روتکاف  شیپ  همزال و  یاهزوجم  هئارا  تسویپ -  حرش  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Forti- FG200F لاوریاف هاگتسد  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001175000022 زاین :  هرامش 

نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک ماجنا  نسح  هارمهب  دشاب  اتفا  زا  تینما  زوجم  یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هاگتسد ندشن  کالب  طرش  هب  ) کیتاموتا نیالفآ  سنسیال  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یلخاد 109  نفلت 02188842609 اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1585776611 یتسپ :  دک  یکداژن پ13 ،  نودیرف  دیهش  یزاریش خ  یازریم  دنز خ  ناخ  میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88845245-021  ، 88842609-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88842611-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 126 ھحفص 26 
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دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هناخباتک  رازفا  مرن 

دشابیم تسویپ  رد  مزال  دراوم 
1101060037000173 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09105130173

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57223513-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناخباتک   هناخباتک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 126 ھحفص 27 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  امازلا  بو  تحت  یاه  همانرب  لاوریاف  اضاقت 3140810406/ هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001333 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امازلا امازلا بوبو   تحت   تحت یاه   یاه همانرب   همانرب لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 126 ھحفص 28 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3645412
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zuza22gt8mc5a?user=37505&ntc=6366174
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6366174?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Oracle Primavera رتسب یور  رب  یسدنهم  دانسا  تیریدم  عماج  متسیس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزاس ، هدایپ  بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Unifier

1101093631006142 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ملق 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت مالعتسا  دانسا  تاحفص  هیلک  لیمکت و  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  تسیاب  یم  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  گرب  خرن و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم و  یضاقتم 

.دریگ رارق  رظندم  تسویپ  راک  حرش  رد  هدش  جرد  مزال  یاهزوجم  * 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942555-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Oracle Primavera UnifierOracle Primavera Unifier رتسب   رتسب یور   یور ربرب   یسدنهم   یسدنهم دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم عماج   عماج متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  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 14 -  ات   - 1402/03/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/03/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091374000003 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1402/03/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  یخیرات  نامتخاس  - باهذ یادهش  نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33264304-013  ، 33264406-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33235056-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیا لودج و  تاصخشم  اب  هلا  ـ لک دبنگ و   ، دابآ یلع  یاه  ولیس  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  حالصا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ

1101000330000058 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قابطنا رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ تسیا  لودج و  تاصخشم  اب  هلا  ـ لک دبنگ و   ، دابآ یلع  یاه  ولیس  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  حالصا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

تسیا تسیا وو   لودج   لودج تاصخشم   تاصخشم اباب   هلا   هلا ــ لکلک وو   دبنگ   دبنگ  ، ، دابآ دابآ یلع   یلع یاه   یاه ولیس   ولیس گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن حالصا   حالصا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.یتسویپ .یتسویپ

4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمتسم ریغ  یاه  تخادرپ  قوقح و  زکرمتم  هاگیاپ  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000359 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 82282842 نفلت  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  رمتسم  ریغ  یاه  تخادرپ  قوقح و  زکرمتم  هاگیاپ  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یلیصحت هیدات  یلیصحتلا و  غراف  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000360 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 82282842 نفلت   . همیمض ءاهب  مالعتسا  قبط  یلیصحت  هیدات  یلیصحتلا و  غراف  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمتسم رمتسم ریغ   ریغ یاه   یاه تخادرپ   تخادرپ وو   قوقح   قوقح زکرمتم   زکرمتم هاگیاپ   هاگیاپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4444

یلیصحت یلیصحت هیدات   هیدات وو   یلیصحتلا   یلیصحتلا غراف   غراف یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک لاس 70  یارب 2   corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001027000036 زاین :  هرامش 

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 70 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22053619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازادرپ نما  تکرش  لوصحم   AG330 لدم  APK دنرب  UTM هاگتسد کی  ینابیتشپ  تشادهگن و  تامدخ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریوک

1101093030000107 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358660-044  ، 45358652-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4646

AG330AG330 لدم   لدم   APKAPK  دنرب دنرب   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تشادهگن   تشادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد 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 :
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کالما دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003363000020 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  کیتامروفنا  دحاو  طسوت  سنج  دات  لوصو و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515683544 یتسپ :  دک  کالما ،  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرتسگداد هار  راهچ  - رهشوب رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328003-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330834-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازادرپ نما  تکرش  لوصحم   AG330 لدم  APK دنرب  UTM هاگتسد کی  ینابیتشپ  تشادهگن و  تامدخ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریوک

1101093030000108 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358660-044  ، 45358652-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

APKAPK  دنرب دنرب   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تشادهگن   تشادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4949

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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ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESET سوریو یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( – ESET PROTECT Entry on-prem (ESET Endpoint Protection Advanced

Renewal
1101003426000189 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ESET سوریو یتنآ  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( – ESET PROTECT Entry on-prem (ESET Endpoint Protection Advanced

تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت  Renewal

8174835135 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپماد  لک  هرادا  هیریما  کرهش  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37800816-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37812382-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ESET ESET PROTECT Entry on-prem (ESET Endpoint Protection Advanced)  ESET ESET PROTECT Entry on-prem (ESET Endpoint Protection Advanced) سوریو  –  سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
RenewalRenewal

5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(" SOC  ) تینما تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ   " هژورپ  RFP نیودت تخانش و  زاف  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش 

1101093696000013 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاجم یصوصخ  هکبش  هکبش و  تینما  هکبش  تازیهجت  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61638934-021  ، 88928220-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهلیاف تاجردنم  اب  قباطم  روشک  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  یارب  رورس  بو  سیباتید و  تامدخ  ذخا  دادرارق  تهج **** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 **** یتسویپ

1101003035000059 زاین :  هرامش 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66583630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

("(" SOCSOC  ) ) تینما تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ  " " هژورپ هژورپ   RFPRFP  نیودت نیودت وو   تخانش   تخانش زاف   زاف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5151

روشک روشک یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ نامزاس   نامزاس یارب   یارب رورس   رورس بوبو   وو   سیباتید   سیباتید تامدخ   تامدخ ذخا   ذخا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5252

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6365920 نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هحفص 76)هرادا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویسیاموتا6366023 یزاس  هنیهب  یناسر و  هحفص 36)زورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نواعت6366561 هعسوت  کناب  نارهت  ناتسا  هبعش  زا 5  تظافح  تهج  حلسم  یورین  رفن  یریگراکب 5 
.تسویپ جردنم  طیارش  قباطم  لاس 1402  لوا  ههام  شش  یارب 

هحفص 36) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیم نویسیاموتا  یزاس  هنیهب  یناسر و  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000434 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قابطنا رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسیاموتا نویسیاموتا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 126 ھحفص 36 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 لوا  ههام  شش  یارب  نواعت  هعسوت  کناب  نارهت  ناتسا  هبعش  زا 5  تظافح  تهج  حلسم  یورین  رفن  یریگراکب 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ جردنم  طیارش  قباطم 

1101001415000140 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باصنّدح زا  غلبم  ندشندر  یارب  نیا.دوش  یم  دیدمت  ًادعب  ) دینک تبث  ههامشش  دادرارق  داهنشیپ  ناونع  هب  ار  یلک  تمیق  کی  طقف  - تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش ظاحل  شرافس  تبث  عقوم  رد  ات  هدرک  تسویپ  ار  نآریوصت  ، دینکن هفاضا  ار  شغلبم  هدوزفا  شزرا  تایلام  یهاوگ  نتشاد  تروصرد  (- تسا طّسوتم  دیرخ 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک هاگشناد  قرب  هورگ  تهج  لوف  یتعنص  نویساموتا  یشزومآ  دنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000120 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص روتوم  یشزومآ  کمک  رازبا  تازیهجت و  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402 لاس   لاس لوا   لوا ههام   ههام شششش   یارب   یارب نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب نارهت   نارهت ناتسا   ناتسا هبعش   هبعش   55 زازا   تظافح   تظافح تهج   تهج حلسم   حلسم یورین   یورین رفن   رفن   55 یریگراکب   یریگراکب ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ جردنم   جردنم طیارش   طیارش قباطم   قباطم

5454

هاگشناد هاگشناد قرب   قرب هورگ   هورگ تهج   تهج لوف   لوف یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا یشزومآ   یشزومآ دنتسا   دنتسا ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 126 ھحفص 37 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  ددع  عومجم 24  هب  نز  کمشچ  غارچ  ملق  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002734 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CT-2X لدم | ینمیا ولا   | ریژآ غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52623430-061 :: 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

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ملق   ملق هسهس   دیرخ   دیرخ 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 126 ھحفص 38 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE&GAS DETECTOR: SCAME تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000567 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  دروآرب  هتیمک  رد  حرط  تهج  یدروآرب  یدودح و  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: 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

ناهفصا ناتسا  هکرابم  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091151000006 زاین :  هرامش 

هکرابم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تقباطم  مدع  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  ظاحل  اه  تایلام  همیب و  بصن ، هنیزه  هیلک  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تاصخشم 

8481965393 یتسپ :  دک  هکرابم ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  رنهاب -  نابایخ  هکرابم -  ناهفصا -  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52440052-031  ، 52440004-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52440050-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE & GAS DETECTORFIRE & GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 5757

UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا تاودا   تاودا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 126 ھحفص 39 
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روپکین دیهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج  هیدات و  ذخا  تهج  یناشن  شتا  نامزاس  اب  اهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  افطا  ارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش لصاح  سامت  هسمخ  یاقا  093733334023

1101092481000031 زاین :  هرامش 
روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 833 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33697156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناحجر تکرش  تخاس  همیسود   h2s زاسراکشآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000630 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
( زاگ روتکتد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب مزال  یاه  درادناتسا  یمامت  یاراد  یتسیاب  زیهجت  .دشاب  یم  ینادیم  تست  هب  طونم  ییاهن  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31318351-077  ، 31318068-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس اباب   اهقابطنا   اهقابطنا مدع   مدع عفر   عفر وو   قیرح   قیرح افطا   افطا ارجا   ارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5959

همیسود همیسود   h2sh2s زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 6060

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092801000003 زاین :  هرامش 

هوکناریا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تقباطم  مدع  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  ظاحل  اه  تایلام  همیب و  بصن ، هنیزه  هیلک  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تاصخشم 

8454111867 یتسپ :  دک  یلصا ،  نابایخ  نارکبریپ - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226060-031  ، 37222800-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37226060-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  امازلا  قیرح  مالعا  متسیسرد  لوژام  اضاقت 0146043/ هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001334 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/22 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32269333-061 :: 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

UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا تاودا   تاودا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6161

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 126 ھحفص 41 
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رهشدالوف هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دندرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  لیاف  -  ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092428000002 زاین :  هرامش 

رهشدالوف هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ لاسرا  لیاف  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  زاین و  عون  دادرارق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491713478 یتسپ :  دک  نارگراک ،  هافر  کناب  بنج  هواک  یتعنص   تیاس  لوا  نابایخ  سردم  هکلف  رهشدالوف  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52647601-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52647602-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراوم یتسویپ و  لیاف  قبط  رورس  قاتا  باب  قیرح 2  دض  تقرس و  دض  برد  هیهت  قیرح و  ءافطا  لیاسو  رازبا و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هحورطم تایئزج  اب  یتساوخرد 

1101095204000012 زاین :  هرامش 
ناخزیورپ کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایئزج اب  یتساوخرد  دراوم  یتسویپ و  لیاف  قبط  رورس  قاتا  باب  قیرح 2  دض  تقرس و  دض  برد  هیهت  قیرح و  ءافطا  لیاسو  رازبا و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هحورطم

6781141118 یتسپ :  دک  ناخزیورپ ،  کرمگ  هرادا   نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42484226-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42484226-083 :: 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

upsups وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 6363

رورس رورس قاتا   قاتا باب   باب   22 قیرح   قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد هیهت   هیهت وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لیاسو   لیاسو وو   رازبا   رازبا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Detector & call point &sounder تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
system sensor

( تسویپ تاصخشم  قبط  )
1101093079001923 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Cobra RAD 480i لدم |Cobra  | یرادار روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434080-061 :: 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

Detector & call point &sounder Detector & call point &sounder system sensorsystem sensor ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  رهبا  افش  هاگنامرد  قیرح  نالعا  افطا و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000370 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراک  هیدات  زا  دعب  تخادرپ  دقن - تخادرپ  ارجا -  مزاول و  یناشن  شتآ  هیدات  دوجو  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09196338660 یگنهامه : نفلت 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35265712-024  ، 33420104-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط رهبا   رهبا افش   افش هاگنامرد   هاگنامرد قیرح   قیرح نالعا   نالعا وو   افطا   افطا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قرب  هکبش و  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000028 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  یاهلیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33558084-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33558084-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  یلک و  تمیق  یروف -  لیوحت  تسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  رواپ  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000093 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظان و دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  یلک و  تمیق  یروف -  لیوحت  تسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  رواپ  چوس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم -  لاس  نایاپ  زا  لبق 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبرمک یدنبرمک تسب   تسب یراوید -  -  یراوید کرکر   قرب -  -  قرب ولبات   ولبات ترا -  -  ترا میس   میس ناشفا -  -  ناشفا قرب   قرب لباک   لباک  -  - CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک لماش : : لماش قرب   قرب وو   هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش رواپ   رواپ وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  کرانا  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرارطضا  قرب  هکبش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092250000010 زاین :  هرامش 

کرانا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تکرش  یاه  زوجم  کرادم و  یتایلام و  کرادم  روتکاف ، شیپ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسرا هنیزه.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  نامزاس  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب -  اه  هنیزه  هیلک  لماش  هدش  مالعا  غلبم   - کرانا هبعش  هژورپ  ماجنا  لحم 

تسویپ لیاف  قبط.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب 

8397113543 یتسپ :  دک  هافر ،  یوک  یتشهب - دیهش  راولب  کرانا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46203014-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46203015-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200L-24T-4G-E لدم  CISCO چیئوس هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005872000004 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمآت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک ظاحل  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  هاگتسد 3 - ههام  لقادح 18  یتناراگ  هئارا  تس 2 - یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  اتفا ))  یهاوگ ((  ندوب  اراد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس تاعالطا  یروانف  هرادا  طسوت  هاگتسد  تلاصا  دات  زا  سپ  هلماعم  هجو  تخادرپ  رادیرخ 4 - هب  لیوحت  ات  اه  هنیزه 

4163744485 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  نابایخ 89- شبن  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117147-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33126177-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 6969

C9200L-24T-4G-EC9200L-24T-4G-E  لدم لدم   CISCOCISCO چیئوس   چیئوس هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 126 ھحفص 46 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  14 دادعت  fiber optic module 10G LC --- ددع 1 دادعت  switch cisco ws-c3850-12xs وکسیس - چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090774000017 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
(URL چیئوس بو ، چیئوس   ) اوتحم لیوحت  هکبش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

( یرون ربیف  شرب  ملق   ) یرون ربیف  رتاک  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  14 دادعت  fiber optic module 10G LC --- ددع 1 دادعت  switch cisco ws-c3850-12xs وکسیس - چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا هرادا  هب  لیوحت  هدننک و  نیمات  سانشراک  طسوت  بصن  طرش UPGRADE FIRMWARE و  هب 

هدوب کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع  امتح  دیاب  هدننک  نیمات 

1417653761 یتسپ :  دک  کالپ 588 ،  یناقلاط  یادتبا  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64432324-021  ، 66977647-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66412653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1414 دادعت دادعت   fiber optic  module fiber optic  module 10G LC10G LC --- --- ددع ددع 11 دادعت دادعت   switch c isco ws-c3850- 12xsswitch c isco ws-c3850- 12xs وکسیس - - وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

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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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسویپ  تاصخشم  قبط.کسید  دراه  ددع  هارمه 4 هب  nas4bay ددع 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریگیم تروص  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  یلا 10  هتفه 

1101005427000050 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع هدنرب  هنیزه  اب  یلاسرا  تاصخشم  اب  الاک  تریاغم  تروص  رد.تسا  یمازلا  هرادا  تاعالطا  یروانف  دحاو  دات.ناتسا  لک  هرادا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09103930119 .دوش یم  هداد 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000438 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه ددع   ددع هارمه  44 هارمه هبهب   nas4baynas4bay ددع ددع 11 ناونع : : ناونع 7272

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  یالاک 

1101004813000476 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

E173 تناتید | یوآوه | لمح لباق  | GPRS مدوم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

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

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرشلامش هقطنم  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  قرش  لامش  هقطنم  یاه  تیاس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004867000039 زاین :  هرامش 

قرش لامش  هقطنم  یئویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروفغ اضر  یاقآ  اب  هناماس 09368101650  هب  خساپ  اب  طبترم  دراوم  یسوط 09153021019 و  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت 

1631713761 یتسپ :  دک  یگنسهوک 12 ،  شبن  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31900897-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31900910-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPRSGPRS مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7474

تسویپ تسویپ قبط   قبط قرش   قرش لامش   لامش هقطنم   هقطنم یاه   یاه تیاس   تیاس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 126 ھحفص 49 
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  ًانمض  تسویپ -  لیاف  قبط  یفرصم  مزاول  هنایار و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000050 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

PC| یگناخ یرادا /  | میس یب  | تفاسورکیام  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رتم  ST-EX2|1.5| وکیرا |USB |usb 2 لوط شیازفا  لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ایوپ یفداصت  یسرتسد  هظفاح  عمتجم  رادم  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
XS505M لدم |NETGEAR  | هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
(Indoor  ) یلخاد یاضف  | سنزگن  | هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

RCA|2 |1 || نامرک لانگیس | لباک  الاک :  مان 
رتم 5 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو تسارح  هیدیئات  امتح  تسا  رکذ  هب  مزال  .ددرگ  دولپآ  لیمکت و  هعلاطم ، تقد  هب  ار  لیاف  ًافطل  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تکرش  نیا  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تفن 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یفرصم یفرصم مزاول   مزاول وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 126 ھحفص 50 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3644946
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتفن یاهوکس  یتایلمع و  قطانم  یگدنیامن ، رتافد  نارهت ، ییویدار  یاه  کنیل  هعسوت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، ینف ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006143 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زور / رفن 250 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت مالعتسا  دانسا  تاحفص  هیلک  لیمکت و  هدنهدداهنشیپ  طسوت  تسیاب  یم  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  گرب  خرن و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یضاقتم 

( دشاب یم  تاداهنشیپ  هئارا  خیرات  زا  زور  اهتکرش 60  طسوت  اه  تمیق  رابتعا  تدم  **)

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942555-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار یاه   یاه کنیل   کنیل هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ینف ، ، ینف تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7777

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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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ISR-4431 وکسیس رتور  یارب  گیگ  تروپ  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003321000037 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

NIM-ES2-4 cisco 4-port layer 2 GE switch Network Interface Module :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  یمازلا  سرتسد  رد  سامت  هرمش  رکذ  یگنهامه 09141143719- سامت  هرامش   - رابتعا صیصخت  طرش  هب  دیرخ 

 : یتسپ دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  کالما  ودانسا  تبث  لک  هرادا  مشاه -  جاح  هچوک   - تعاس نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5133983431

35261771-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35261784-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لاو  وئدیو  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001230000260 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  رهشابیز  لوا  نمهب  نابوتا 22  یلامش  یدنبرمک  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514978757

33783207-024  ، 33783201-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33783216-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7878

لاو لاو وئدیو   وئدیو روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7979

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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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور یلا 10  هتفه  کی  تخادرپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . تسویپ تاصخشم  قبط  ( بای ریسم   ) رتور ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریگیم تروص  الاک  لیوحت  زا  سپ 

1101005427000052 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروانف دحاو  دات  هب  تسیاب  یم  اهالاک  .دوش  یم  هداد  تدوع  هدنرب  هنیزه  اب  تریاغم  تروص  رد.ناتسا  لک  هرادا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09103930119 .دسرب

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6366464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  حرش  ساسا  رب  وکسیس  چیوس  ددع  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000710 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیگنس لیر  ضیوعت  چیوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  اضاقت  دروم  یالک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ASUSASUS || میس میس یبیب   میس -  -  میس اباب    | | هکبش هکبش بایریسم ) ) بایریسم  ) ) رتور رتور ناونع : : ناونع 8080

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس ددع   ددع   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدمح سدنهم  سامت 09127560392  هرامش 

( دشاب یم  تسویپ  دادرارق  هنومن  ) دش دهاوخ  دقعنمدادرارق  مالعتسا  هدنرباب 
1101092353000076 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3913161155 یتسپ :  دک  قباس ، ) یامنلگ  ) ژاتیمرآ تکرش  بنج  نیسح  ماما  نادیم  نارهت  میدق  هداج  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422441-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42422361-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ یناهفصا  یفرشا  هلا  تیآ  یباوختخت  دصکی  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رهش

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت یلامک  یاقا  هرامش 09132175946  اب  یگنهامه  تهج  دشاب  هتشاد  ار  راک  زا  سپ  تامدخ  تنامض و  ههام و  ود  تروصب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرگب

1101092535000089 زاین :  هرامش 
رهش ینیمخ  یناهفصا  یفرشا  هلا  تیا  یباوختخت  دصکی  ناتسرامیب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
رتم 3500 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یگنهامه  تهج  ههام و  ود  تروصب  تخادرپ  شورف  زا  سپ  تامدخ  راک و  تنامض  دامرف  هجوت  تسویپ  هب  افطل  دراد  تسویپ  تساوخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرگب سامت  یلامک  یاقا  هرامش 09132175946 

8414817951 یتسپ :  دک  یلعوب ،  نابایخ  رهش - ینیمخ  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33614551-031  ، 33625081-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33625081-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - یتسویپ تسیل  حرش  هب  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لک  عمج 

1101003995000267 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

Cat6| تروپ  NPP-C61BLK241|24| کنیل - ید |SFTP  | لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراددوخًادج  هباشم  دنرب  اب  اهالاک  هئارا  زا  دشابیم  بآودنایم  نادنز  بآودنایم ،  رهش  لیوحت  لحمو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دنفسا  رخآ  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  یتسویپ  یاهلیافرد  جردنم  طیارش  لوبق   . cisco c9200L-24T-4G-E هکبش چئیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000369 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ روتکاو  تخادرپ  تسبمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  دشابیم  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ادودح 1401/12/28  هطوبرم  رظان  طسوت  الاک  لیوحت  زا 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33727009-024  ، 33420104-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6366634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  تاصخشم و  اب  ییویدار  کنیل  ندرک 3  نویت  لکشم و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000409 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لک عمج  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییویدار کنیل  ندرک 3  نویت  لکشم و  عفر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا یتسویپ   یتسویپ یاهلیافرد   یاهلیافرد جردنم   جردنم طیارش   طیارش لوبق   لوبق  .  . c isco c9200L-24T-4G-Ecisco c9200L-24T-4G-E  هکبش هکبش چئیوس   چئیوس ناونع : : ناونع 8585

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ندرک  33   ندرک نویت   نویت وو   لکشم   لکشم عفر   عفر ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  14 دادعت  fiber optic module 10G LC --- ددع دادعت 1  switch cisco ws-c3850-12xs  - وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090774000019 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
(URL چیئوس بو ، چیئوس   ) اوتحم لیوحت  هکبش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

( یرون ربیف  شرب  ملق   ) یرون ربیف  رتاک  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

UPGRADE FIR طرش هب  ددع   14 دادعت  fiber optic module 10G LC --- ددع دادعت 1  switch cisco ws-c3850-12xs  - وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع  امتح  دیاب  هدننک  نیمات  هرادا  کیتامروفنا  هرادا  هب  لیوحت  هدننک و  نیمات  سانشراک  طسوت  بصن  MWARE و 

1417653761 یتسپ :  دک  کالپ 588 ،  یناقلاط  یادتبا  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64432324-021  ، 66977647-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66412653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1414 دادعت دادعت   fiber optic  module 10G fiber optic  module 10G LCLC --- --- ددع ددع 11 دادعت   دادعت   switch c isco ws-c3850- 12xsswitch c isco ws-c3850- 12xs  - - وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقم سانشراک  رارقتسا  تیروحم  اب  هکبش  تخاس و  ریز  تینما  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000340 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تامدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
025-37780426 سامت :  نفلت 

یلخاد 252-277

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میقم میقم سانشراک   سانشراک رارقتسا   رارقتسا تیروحم   تیروحم اباب   هکبش   هکبش وو   تخاس   تخاس ریز   ریز تینما   تینما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  POE تروپ چیئوسدیرخ 24  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 20 دادعت

1101003432000137 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراکداتزا دعب  الاک  هجو  تخادرپ  - دشاب ربتعم  تنامضو  یتناراگ  یاراد  الاک  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کناب  رابناات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم ماجنا  هطوبرم 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POEPOE  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - یتسویپ تسیل  حرش  هب  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لک  عمج 

1101003995000268 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

Cat6| تروپ  NPP-C61BLK241|24| کنیل - ید |SFTP  | لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراددوخًادج  هباشم  دنرب  اب  اهالاک  هئارا  زا  دشابیم  بآودنایم  نادنز  بآودنایم ،  رهش  لیوحت  لحمو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دنفسا  رخآ  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000143 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  ینف  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121526-025  ، 36361211-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9090

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبطاه  الاک  ریاس  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000269 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنفسا رخآ  تخادرپ  .دشاب  مرتحم  هدننک  نیمات  فرط  زا  بوتکم  دیق  الب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  ود  یاراد  یتسیاب  یلیوحت 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS هاگتسد 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

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9292

GPSGPS هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 5   G IP phone33 Yealink SIP-T گنیلای هکبش  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 5   V IP phone58 Yealink SIP-T گنیلای هکبش  تحت  نفلت 

1101001041000079 زاین :  هرامش 
اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

IP |Yealink|SIP-T33G نفلت الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد  دادعت 5   G IP phone33 Yealink SIP-T گنیلای هکبش  تحت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد  دادعت 5   V IP phone58 Yealink SIP-T گنیلای هکبش  تحت  نفلت 

یرلگیذ 09171131580 یاقآ  ینف  یگنهامه 

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155392 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میس یب  رتور  مدوم  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/15 نایاپ :  خیرات 

:: 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

هکبش هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 9494

میس میس یبیب   رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 126 ھحفص 63 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3647177
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d3qfh6b3xk4ms?user=37505&ntc=6367001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6367001?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7kl5666caw6j5?user=37505&ntc=6367264
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6367264?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هریغو  قیرحدض  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001730 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینامتخاس لباک  الاک :  مان 
رتم 2,200 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
لرتنک متسیس  دروکچپ  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

لرتنک متسیس  دروکچپ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 280 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ینامتخاس لباک  الاک :  مان 
رتم 700 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
پارد میس  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   قیرحدض   قیرحدض لباک   لباک ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب   ** لنپ چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000598 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 
یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب   ** لنپ چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88943991-021 :: 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 ربیف   ربیف لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 126 ھحفص 65 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3647406
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kyqhhvuachlnv?user=37505&ntc=6367416
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6367416?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قرب  هکبش و  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000030 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  یاهلیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33558084-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33558084-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایح6365681 هداد  هاگیاپ  هحفص 22)نابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6365883 یزادنا FirePower و License و  هحفص 22)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6366003 تحت  سوریو  یتنآ  هتسب  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6366120 هاگتسد  هلاسکی  هحفص 22)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

امازلا6366174 بو  تحت  یاه  همانرب  هحفص 22)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجتو6366365 نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلیصحت6366713 هیدات  یلیصحتلا و  غراف  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 22)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لدم6366867  APK دنرب  UTM هاگتسد کی  ینابیتشپ  تشادهگن و  تامدخ  دیرخ  تساوخرد 
AG330

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قرب   قرب وو   هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 126 ھحفص 66 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3647560
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tcwk6sfatvmte?user=37505&ntc=6367497
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاوریاف6366891 هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6366893APK دنرب  UTM هاگتسد کی  ینابیتشپ  تشادهگن و  تامدخ  دیرخ  هحفص 22)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما6367033 تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ   " هژورپ  RFP نیودت تخانش و  زاف  یارجا 
(" SOC)

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک6367347 یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  یارب  رورس  بو  سیباتید و  تامدخ  ذخا  هحفص 22)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یتسیزهب  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  * تسویپ لیاف  تاصخشمو  طیارش  قبط   * تاعامتجا نلاس  تهج  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001726 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ.تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس تهج   تهج لاو   لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 126 ھحفص 67 
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هنحص یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوهاک زبس  گنر  نت  دیفس و 3  گنر  نت  لماش 4  هاشنامرک .  هنحص  یرادرهش  تهج  دیفس  نت   7 بآ هیاپ  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09372774747  . ههام 289  6 تخادرپ :  طیارش  .

1101005292000087 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 7,000 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ طیارش   . ییوهاک زبس  گنر  نت  دیفس و 3  گنر  نت  لماش 4  هاشنامرک .  هنحص  یرادرهش  تهج  دیفس  نت   7 بآ هیاپ  یلودج  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دادرتسا  یلیوحت  گنر  لک  تروص  نیا  ریغ  رد  لاسرا  یرادرهش  نیا  هب  لاسرا  زا  لبق  هنومن  تسا  رکذ  نایاش  درادناتسا 289 .  یاراد  ههام و   6 : 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یلودج  یاهگنردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095728000039 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   7 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عومجم تروص  هب  لک  عمج  - دسرب تراظن  هاگتسددات  هبدیاباهگنر  تیفیک  - ددرگ یماهب  مالعتسا  لاطبا  ثعاب  هدننک  نیمات  طسوت  طورش  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09190178721 دیریگب سامت  تمیق  حیحص  یراذگراب  تهج  - دوش جردالاک  ملق  هس 

3148713131 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 7  یرادرهش  - یقهیب راولب  - یناقلاط نادیم  - رهش یئاجر  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34202513-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34202513-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس نتنت     77 بآبآ هیاپ   هیاپ یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

یلودج یلودج یاه   یاه گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 126 ھحفص 68 
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دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  بصن  تهج  ییامنهار  یئالع  وولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000075 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینمیا یاه  ولبات  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  رد  بصن  تهج  ییامنهار  یئالع  وولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  بصن  تهج  ییامنهار  مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000078 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

مرگولیک 45 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   بصن   بصن تهج   تهج ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

رهش رهش حطس   حطس ردرد   بصن   بصن تهج   تهج ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 126 ھحفص 69 
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هیدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6366332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ئاهب  مالعتسا  اب  قباطم  هیدمحم  رهش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یزادرپ  رون  تهج  مازول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005118000142 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگ  تمیق  ار  ءاهب  مالعتسا  یاه  متیآ  هیلک  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32562700-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32563738-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیدیحو یرادرهش   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  نتمرد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  هیدیحو  رهش  حطس  یاههاک  تعرس  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094207000004 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هیدیحو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1300 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا نآ  یراذگراب  هب  تبسن  نآ  ندومنرپ  زا  سپو  مادقا  هناماس  قیرط  زا  ءاهب  مالعتسا  ریوصت  دولناد  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن

3358139159 یتسپ :  دک  هیدیحو ،  یرادرهش  یناتساب  هپت  یوربور   - ادهش راولب   - هیدیحو رهش   - رایرهش  - نارهت رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65636488-021  ، 65633285-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65638000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ یزادرپ   یزادرپ رون   رون تهج   تهج مازول   مازول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

رهش رهش حطس   حطس یاههاک   یاههاک تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 126 ھحفص 70 
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نیوزق هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لاوئس  هنوگره  تروص  رد.تسویپ  ینف  یصوصخ و  طیارش  قبط  درس  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  یئزج  کت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف سامت  ینارمع  دحاو  اب  هرامش 33337272 

1101091542000016 زاین :  هرامش 
نیوزق ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
ولیک 6000 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوئس  هنوگره  تروص  رد.تسویپ  ینف  یصوصخ و  طیارش  قبط  درس  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  یئزج  کت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف سامت  ینارمع  دحاو  اب   33337272

3413943765 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  نارمع  هارراهچ  نیطسلف  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320917-0282  ، 33320917-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320917-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتشاد ( بعکمرتم 1200 تشر (  ناتسرهش  خلطسا  هایس  هچفنخ - ییاتسور  هار  روحم  تهج  سیبباس  حلاصم  لمح  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هار  هتشر  تیحالص  یهاوگ 
1101001162000238 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس تسالپومرت   تسالپومرت کیلیرکا   کیلیرکا یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج کتکت   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

سیبباس سیبباس حلاصم   حلاصم لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 126 ھحفص 71 
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درونجب یرادرهش  زبس  یاضف  اه و  کراپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لیاف  اب  قباطم  سنج  ملق  لماش 5  کیفارت  لقن و  لمح و  تیریدم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
....و  - یکیتسالپ ریگتعرس   - یطورخم یدنق  هلک   - ینمیا هناوتسا   : لماش

1101005297000219 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریگ تعرس  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کیفارت لرتنک  هناوتسا  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یا هبرگ  مشچ  هداج  فک  عناوم  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یکیفارت عنام  هلول  ای  طورخم  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

( ویتکلفر  ) هدنشخرد بسچ  راون  الاک :  مان 
رتم 60 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  قیقد  داعباو  تاصخشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  رارق  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  -2

ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  -3
هزوریف سامت 09159841686  نفلت.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  -4

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشخرد هدنشخرد بسچ   بسچ راون   راون یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ ریگتعرس   ریگتعرس یطورخم -  -  یطورخم یدنق   یدنق هلک   هلک  - - ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف تقد  تسویپ  تسیل  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  افطل  .تسویپ  تسیل  قبط  یکیفارت  یلودج و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092364000054 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ریسدرب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 
رتیل 1,000 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

رتیل 500 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

کیلیرکا گنر  الاک :  مان 
رتیل 1,000 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

رتیل 500 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

کیلیرکا گنر  الاک :  مان 
رتیل 500 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
ریسدرب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تقد  تسویپ  تسیل  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  افطل  .تسویپ  تسیل  قبط  یکیفارت  یلودج و  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7841719617 یتسپ :  دک  یورسخ ،  دیهش  راولب  یادتبا  یناکرگ  دیهش  نابایخ  ریسدرب  نامرک  ریسدرب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33520150-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33520007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یکیفارت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 109109

هدنهدرادشه هدنهدرادشه مئالع   مئالع ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدنهدرادشه مئالع  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000568 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یگدننار یولبات  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یگدننار یولبات  الاک :  مان 
ددع 93 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یگدننار یولبات  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یگدننار یولبات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یگدننار یولبات  الاک :  مان 

ددع 102 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یگدننار یولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یگدننار یولبات  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یگدننار یولبات  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یگدننار یولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یگدننار یولبات  الاک :  مان 
ددع 38 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ میظنت  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطمددع  3 دنبهار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000138 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیفارت ینمیا  راصح  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129268-076  ، 32129249-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33513235-076 :: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/03/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا یا  هشیش  برد  ناونع : 

14015145 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطمددع   قباطمددع 33 دنبهار دنبهار ناونع : : ناونع 11 11 1 1

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 20 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

1101096683000900 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینهآ یشبن  الاک :  مان 
مرگولیک 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

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

31311286-077  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناروتسر ناروتسر ردرد   یقرب   یقرب برد   برد باب   باب ودود   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  اوهاد  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004430000040 زاین :  هرامش 

ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 200 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37932046-031 :: 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

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود ددع  هوالع 10  هب  دشابیم  همیمض  لیافرد  زاین  دروم  مالقا  قالخا / زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماد ددع  تلاب و16 

1101030411000021 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق / دشابیم یمازلا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  هئارا  دادرارق  غلبم  دصرد   10/ دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ   / یزادنا هار  بصن و  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازخ مناخ   / قالخا زکرم  /پ23  رذآ زرواشک خ16  راولب  / تسا یمازلا  دیدزاب  / دشابیم یمازلا 

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اوهاد   اوهاد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 00200 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1141 14

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 115115

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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یزکرم ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا هطوحم  رد  رارقتسا  تهج  یتسویپ ) تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط   ) هطوبرم تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه

1101001483000010 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق جرد  زا  دامن و  مادقا  هدش  جرد  تاصخشم  اب  اه  نیبرود  روتکاف  شیپ  لاسرا  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  طقف  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  در  امش  داهنشیپ  ریغ ، هاگتسد  تمیق  جرد  تروصرد  دیئامرف  یراددوخ  هباشم  یاه  نیبرود 

3817793178 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  مئاق  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33254036-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33254038-086 :: 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

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگرگ دعسا  نیدلارخف  رالات  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000088000030 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد مزال  یاه  زوجم  انمض  تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  هب  خساپ  مهم  دشاب و  یم  تسویپ  هارمه  هب  لیاف  هباشم و  تمدخ  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09112730070  اب  تاعالطا  بسک  تهج  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  رکذ  همزال  یاه  زوجم  زا  جراخ  هدش و  یراذگراب  لیاف 

4916683445 یتسپ :  دک  یراکش ،  دیهش  راولب  یناگرگ - دعسا  نیدلارخف  نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226060-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32228171-017 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم رگیدو   رگیدو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

یناگرگ یناگرگ دعسا   دعسا نیدلارخف   نیدلارخف رالات   رالات یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101003143001295 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدادارف تیریدم  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22124905-021 :: 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

یزکرم ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا هطوحم  رد  رارقتسا  تهج  یتسویپ ) تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط   ) هطوبرم تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه

1101001483000011 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه رابنا  هطوحم  رد  رارقتسا  تهج  یتسویپ ) تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط   ) هطوبرم تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817793178 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  مئاق  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33254036-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33254038-086 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع 118118

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم رگیدو   رگیدو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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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نانمس یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تازیهجتو  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001169000022 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رویرهش  راولب 17  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361913-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33361917-023 :: 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

ایبنلا متاخ  یباوختخت  ناتسرامیب 50  :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنطن ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  تخاسریز  تامدخ  ماجنا  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  تخاس  ریز  تازیهجت و  هناگادج  روتکاف  شیپ  ود  امتح 

1101092385000006 زاین :  هرامش 
( ایبنالا متاخ  ) یباوختخت ناتسرامیب 50  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ناتسرامیب  ناکم  زا  دیاب  هدننک  تکرش  یداهنشیپ  تمیق  مالعا  زا  لبق  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  تخاس  ریز  تازیهجت و  تسیل  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09138616630 یدیعس یاقآ   IT ای ناتسرامیب 09132611856 و  تسارح  اب  سامت  دیآ  لمع  هبدیدزاب  ناتسرامیب   IT اب تسارح  یگنهامهابای  تسارح و  روضح 

8761919145 یتسپ :  دک  نابارس ،  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222066-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54224405-031 :: 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

تازیهجتو تازیهجتو نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

ءایبنالا ءایبنالا متاخ   متاخ ناتسرامیب   ناتسرامیب تخاسریز   تخاسریز تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگو  الاک  تلاصا  اب   2cd2743 g2-izs  - لدمزیاروتوم ماد  لسکیپاگم  نژیو 4 کیاه  نبیرودددع  دادعت 30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001347000020 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  الاک  تلاصا  اب   2cd2743 g2-izs  - لدمزیاروتوم ماد  لسکیپاگم  نژیو 4 کیاه  نبیرودددع  دادعت 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814663738 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337279-066  ، 33304677-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33303895-066 :: 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

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاحمراهچ و ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6366651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک هدزناش  رظان  هکبش  تحت  لاتیجید  شخپو  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش یرازگراب  هدیدرگ و  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  تسویپ ( تسیل  تاقلعتم  هارمه  هب 

1101001550000032 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاناک هدزناش  رظان  هکبش  تحت  لاتیجید  شخپو  طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش یرازگراب  هدیدرگ و  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  تسویپ ( تسیل  تاقلعتم  هارمه  هب 

.دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  درادناتسا و  دیاب  مالقا  هیلک  تسا  رکذب  مزال 

8813657356 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  هداج  یجورخ  رتمولیک 5  درکرهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331872-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330445-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک هدزناش   هدزناش رظان   رظان هکبش   هکبش تحت   تحت لاتیجید   لاتیجید شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن و -CAT6 کی هجرد  هکبش  لباک   500  - یتیابارت یبناج 10  دراه   - ENVR-318X-8P موسکا -  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشک تکاد  رتم  اب 100  یزادنا  هار 

1101003550000015 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

)و تیابارت یلخاد 10  هظفاحاب   ) ENVR-318X-8P هاگتسد هارمه  هب  موسکا  ( D354-D335-D358-B434-B358  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشک تکاد  رتم  اب 100  یزادنا  هار  بصن و  -CAT6 کی هجرد  هکبش  لباک   500  - یتیابارت یبناج 10  دراه 

3718657485 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  لک  هرادا  - نهآ هار  نادیم  اپس - نابایخ  - یرافغدیهش هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36633351-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36618384-025 :: 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

هار هار وو   بصن   بصن -- CAT6CAT6 کیکی   هجرد   هجرد هکبش   هکبش لباک   لباک   500500  - - یتیابارت یتیابارت   1010 یبناج   یبناج دراه   دراه  -  - ENVR-318X-8PENVR-318X-8P موسکا -  -  موسکا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
یشک یشک تکاد   تکاد رتم   رتم   100100 اباب   یزادنا   یزادنا

124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هتسباو  نادمه  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001539000012 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  تروصب  مالقا  لماک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09181112169  : یحوتفم یلع   : رابنا زا  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج  نفلت 

6514796161 یتسپ :  دک  کارا ،  نابایخ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646720-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32651953-081 :: 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

لمآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود مزاول  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093132000061 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44229007-011  ، 44223100-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44229005-011 :: 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

یزرواشک یزرواشک یتیامح   یتیامح تامدخ   تامدخ تکرش   تکرش یاهرابنا   یاهرابنا تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

نیبرود نیبرود مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " 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

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت  ناجنز - یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رتفد  نروماریپ  یارب  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیدباع سدنهم  یاقآ   024-33145428
1101001313000375 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  نکسا و  ًاددجم  مرف ، رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جرد  ینف و  تاصخشم  ءاضما  رهم و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  هناماس  رد  هدش  هئارا  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145344-024  ، 33145900-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

تسویپ6365667 تسیل  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  اوهاد  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 76)دادعت 200  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6365717 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 76)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6366651 هدزناش  رظان  هکبش  تحت  لاتیجید  شخپ  طبض و  هحفص 76)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6366751  500  - یتیابارت یبناج 10  دراه   - ENVR-318X-8P موسکا -  هتسب  رادم  یاه  نیبرود 
یشک تکاد  رتم  اب 100  یزادنا  هار  بصن و  -CAT6 کی هجرد  هکبش 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

6366606(WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  متسیس  هاگتسد  کی  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یزکرم یزکرم رتفد   رتفد نروماریپ   نروماریپ یارب   یارب دنمشوه   دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 126 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6366152FIRE & GAS DETECTOR(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6366226 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6366391 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6366628 مالعا  متسیس  هحفص 38)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6366647ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 38)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 126 ھحفص 86 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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 12 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  یباختنا  یالاک  ددرت -  تیگ  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

ددع رادقم 3  هب  متیآ   2
1101097587000496 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتشگنارثا ینز  تعاس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضاقت و قباطم  اقیقد " هناگادج و  تروص  هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  / ددرت تیگ  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و  طیارش 

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

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

یتشگنارثا6366187 ینز  تعاس  هحفص 18)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتشگنارثا یتشگنارثا ینز   ینز تعاس   تعاس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 126 ھحفص 87 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمرها سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هریگتسد  ناونع : 

14014969 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001097224000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367216 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Modeling ,Procurement, fabricate and install Fire Proofing Flexible Cover for ESDV یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یتفن تاسیسات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,737,460,410 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  ، 7511893119 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرها یمرها سیلنتسا   سیلنتسا قیرحدض   قیرحدض لیتسا   لیتسا برد   برد هریگتسد   هریگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 129129

ESDVESDV  یاهریش یاهریش قیرح   قیرح دضدض   فاطعنا   فاطعنا لباق   لباق ششوپ   ششوپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 126 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/98kzeygrs5sjv?user=37505&ntc=6367192
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نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  یزمر  یتشگنا و  رثا  یلاتتیجید  لفق  اب  نبرک  لیتسا  ور  کی  فا و  ید  ما  ور  کی  قیرح  دض  تقرس و  دض  رد ب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ضیوعت یتناراگ  اب 

1101003565000036 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قیرح دض  برد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618734153 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یباراف  راولب  افش - ار  راهچ  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120004-034  ، 32120001-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32113609-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

6366152FIRE & GAS DETECTOR(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6366226 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6366290 شتآ  نامزاس  اب  اهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  افطا  ارجا  هحفص 38)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6366391 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6366628 مالعا  متسیس  هحفص 38)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6366647ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 38)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6366671 قاتا  باب  قیرح 2  دض  تقرس و  دض  برد  هیهت  قیرح و  ءافطا  لیاسو  رازبا و  هحفص 38)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6367006 کرادم  قبط  رهبا  افش  هاگنامرد  قیرح  نالعا  افطا و  هحفص 38)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یزمر یزمر وو   یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا یلاتیجید   یلاتیجید لفق   لفق اباب   نبرک   نبرک لیتسا   لیتسا ورور   کیکی   وو   فافا   یدید   ماما   ورور   کیکی   قیرح   قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 126 ھحفص 89 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3646906
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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 " ) " ) 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

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

یمرها6367192 سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هریگتسد  هحفص 9)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6367216 دض  فاطعنا  لباق  ششوپ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ESDV یاهریش

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

هریغ6367410 قیرحدض و  هحفص 44)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رثا6367420 یلاتیجید  لفق  اب  نبرک  لیتسا  ور  کی  فا و  ید  ما  ور  کی  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد 
یزمر یتشگنا و 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یزکرم6367305 رتفد  نروماریپ  یارب  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  متسیس  تازیهجت  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

همیسود6366366  h2s هحفص 38)زاسراکشآ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6366692Detector & call point &sounder system sensor(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

کیتاموتا6367306 یا  هشیش  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 126 ھحفص 90 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6366827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب  لاتیجید  تکرح  صیخشت  تیلباق  اب  سکوداراپ  ریگدزد   DG85 یمشچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000867 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
تکرح صیخشت  روسنس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  اب  سکوداراپ  دنرب   DG85 یمشچ تسا .  یمازلا  ات 1401/12/21  یتناراگ  لیوحت و  نامز  ینف و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ( نیمارو  - یررهش هداج   ) کناب رابنا  لحم  هب  لاسرا  دشاب .  یم  دات  دروم 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیاپ6366827 اب  لاتیجید  تکرح  صیخشت  تیلباق  اب  سکوداراپ  ریگدزد   DG85 هحفص 91)یمشچ ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیاپ هیاپ اباب   لاتیجید   لاتیجید تکرح   تکرح صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق اباب   سکوداراپ   سکوداراپ ریگدزد   ریگدزد   DG85DG85 یمشچ   یمشچ ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 126 ھحفص 91 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3645510
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ دوش و  هداد  ددع  کی  یور  ار  یلک  تمیق  هدش  تسویپ  تاعالطا  هیلک  یرادرب  ریوصت  مزاول  دروم  تسا 8  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  روتکاف 

1101030458000206 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ار  روتکاف  شیپ  دوش و  هداد  ددع  کی  یور  ار  یلک  تمیق  هدش  تسویپ  تاعالطا  هیلک  یرادرب  ریوصت  مزاول  دروم  تسا 8  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  هارمهب   GOPRO HERO11 نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000206 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هدننک  نیمات  دشابیم و  یروف  زاین  هکدامن  تقد.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهد لیوحت  ار  الاک  هدش  تبث  زاین  خیرات  هب  ات  دشاب  هتشاد  نانیمطا  دوخ  رابنا  یدوجوم  زا  دیاب  یراذگ  تمیق 

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

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت مزاول   مزاول دروم   دروم   88 ناونع : : ناونع 133133

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم هارمهب   هارمهب   GOPRO HERO11GOPRO HERO11 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 126 ھحفص 92 
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب 03531672220- هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  یگنهامهاب و  تسویپ  ینف  تاصخشم  یفارگ  ومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نیزرف روپ  رتکد   09130022300

1101005066000888 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یترارح هدهاشم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتکد یرادرب 09130022300-03531672220  هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  یگنهامهاب و  تسویپ  ینف  تاصخشم  یفارگ  ومرت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( نیزرف روپ 

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

36243111-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6367016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  هارمه  هب   Canon یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000411 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مالعا  لک  عمج  یلک و  تروصب  ار  تمیق  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگومرت یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 135135

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     CanonCanon  یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 126 ھحفص 93 
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هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  حرشب  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000100 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرادربملیف نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تمیق  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  لیمکت و   -- تسا رظن  دم  تمیق  داهنشیپ  مرف  تاصخشم  ربارب  الاک   -- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

6715847141 یتسپ :  دک  ( ، 1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377148-083  ، 38375161-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38377148-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یمشچود  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000199 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمشچ ود  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یمشچود  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 137137

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یمشچود   یمشچود نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 138138

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

تسویپ6365667 تسیل  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  اوهاد  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 76)دادعت 200  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6365717 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 76)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6365727 رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6365876 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6365877 ریوصت  مزاول  دروم  هحفص 18)8  نیبرود  ( نیبرود

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

یناگرگ6365894 دعسا  نیدلارخف  رالات  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6365920 نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هحفص 76)هرادا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6366006 تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6366097 شیاپ  متسیس  حرط  تهج  نیبرود  بصن  هحفص 18)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6366195 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماک6366263 تاقلعتم  هارمهب   GOPRO HERO11 هحفص 18)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجتو6366365 نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ءایبنالا6366433 متاخ  ناتسرامیب  تخاسریز  تامدخ  ماجنا  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6366585 هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6366651 هدزناش  رظان  هکبش  تحت  لاتیجید  شخپ  طبض و  هحفص 76)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6366751  500  - یتیابارت یبناج 10  دراه   - ENVR-318X-8P موسکا -  هتسب  رادم  یاه  نیبرود 
یشک تکاد  رتم  اب 100  یزادنا  هار  بصن و  -CAT6 کی هجرد  هکبش 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزرواشک6366847 یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسبرادم  هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

یفارگومرت6366888 هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6367010 مزاول  نیبرود و  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6367016 تامازلا  تاصخشم و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  هارمه  هب   Canon یساکع نیبرود 
تسویپ

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

یرادربملیف6367116 هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6367228 تسیل  قبط  یمشچود  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رد6367246 یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس 
ناتسا یاههار  حطس 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  روتکژورپ  اتید  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

دوخ6366295 زاین  دروم  روتکژورپ  اتید  هحفص 96)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009026000023 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راون رب  ینتبم  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  رظن  دم  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  ماگنه  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09166216441  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

6133713146 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  سردم -  نابایخ  هیناما -  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336459-061  ، 33330038-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330038-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب یرادرهش  زبس  یاضف  اه و  کراپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  زاس  هریخذ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000218 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  ودشاب  یم  یمازلا  اتفا  یتنیما  یهاوگ  هئارا   - هدوزفا شزرا  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یچ نیسح  یاقآ  سامت 0155890917  هرامشدشاب  یمالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  یرادرهش 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 140140

زاس زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنورا یج  تفن  شیالاپ  سلطا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

54-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:00  ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم   C شور هب  ماکلت  قیقد و  رازبا  قرب ، تایلمع  صوصخ  رد  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  شیپ  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهباچ ردنب  رد  ریق  یزاس  هریخذ 

هب هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هاگشیالاپ  یمیشورتپ و  هبتر 3  لقادح  ای  ورین و  هبتر 3  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هارمه 

هقبط 5 کالپ 74 ، یمارهب   ، کباب دیهش  نابایخ  یدرگتسد  نابایخ  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت   ، هصقانم تاکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 116 :: 88654815 و 88657463  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 16   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 13:30   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366848 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 9   - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  98/373/160/000 دروارب : 

لایر   4/918/658/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یاه  هداد  هکبش  شخب  رد  هبتر 2  ای   main frame ریغ شخب  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب 1  هبتر 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

88969737 و مان :  تبث  رتفد   - 021 :: 41934-021 و 57895000 -  نفلت نفلت
95193768

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6365708 هریخذ  هحفص 96)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6365950VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  هحفص 22)یبایزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

CC  شور شور هبهب   ماکلت   ماکلت وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا قرب ، ، قرب تایلمع   تایلمع صوصخ   صوصخ ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزادنا   یزادنا هار   هار شیپ   شیپ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 142142

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 126 ھحفص 98 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاس6366087 هریخذ  هحفص 96)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کسید6366102 دراه  ددع  هارمه 4 هب  nas4bay ددع هحفص 44)1 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت6366313 ( - Fortigate  ) دنرب لاوریاف  هاگتسد  دادعت 51  هکبش  تینما  تازیهجت  دیرخ 
...و هکبش  رورس  یزاس  هریخذ 

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هب6366318 ماکلت  قیقد و  رازبا  قرب ، تایلمع  صوصخ  رد  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  شیپ  تایلمع  یارجا 
C شور

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6366848 هریخذ  رورس  هحفص 96)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتشگنارثا6366187 ینز  تعاس  هحفص 18)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

تسویپ6367115 تسیل  قباطمددع  3 یاهمتسیسدنبهار یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 126 ھحفص 99 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطخ یرذج و  درگ  تراچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001870 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش لاسرا  یسررب  تهج  الاک  هنومن  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

یطخ6365632 یرذج و  درگ  هحفص 100)تراچ  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یطخ یطخ وو   یرذج   یرذج درگ   درگ تراچ   تراچ ناونع : : ناونع 144144

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

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

زا 126 ھحفص 100 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس رتنساتید  یزکرم  هدنهد  سیورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000324 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهنفلت اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.ددرگ  مالعا  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیرز سدنهم  یاقآ  ای  یلیقع  سدنهم  مناخ  50104429 031 و 362520390 031 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  رد  یزاگ  رلوک  ددع  ود  یدنبنامز  لرتنک  یارب  هلاناک  ود  رمیات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092801000005 زاین :  هرامش 

هوکناریا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رمیات هلر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم فذح  هدننک  نیمات  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  ظاحل  اه  تایلام  همیب و  بصن ، هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

8454111867 یتسپ :  دک  یلصا ،  نابایخ  نارکبریپ - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226060-031  ، 37222800-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37226060-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس رتنساتید   رتنساتید یزکرم   یزکرم هدنهد   هدنهد سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

رورس رورس قاتا   قاتا ردرد   یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ددع   ددع ودود   یدنبنامز   یدنبنامز لرتنک   لرتنک یارب   یارب هلاناک   هلاناک ودود   رمیات   رمیات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 126 ھحفص 101 
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  تهج   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000074 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یادهش یللملا  نیب  هاگدورف  تهج  تسویپ  تاصخشم  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 دیرخ دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05431738010 نفلت  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نادهاز  هاگدورف  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  نادهاز ،

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربا رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001314000123 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هجوت  تسویپ  رد  تاحیضوت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز نادهاز یادهش   یادهش یللملا   یللملا نیب   نیب هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج   HP DL380 GEN10HP DL380 GEN10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 147147

یربا یربا رورس   رورس ناونع : : ناونع 148148

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

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

زا 126 ھحفص 102 
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ناکلم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  تسا ،  هدش  باختنا  هباشم  تاصخشم  رورس  دیرخ  یارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094597000045 زاین :  هرامش 

ناکلم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  تسا ،  هدش  باختنا  هباشم  تاصخشم  رورس  دیرخ  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5561738346 یتسپ :  دک  ناکلم ،  یرادرهش  یندب  تیبرت  یوربور  یلامش  راولب  ناکلم  شآ - ناکلم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37840379-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37842843-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6367177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  رورس  میات  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000410 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ یارب   یارب ناونع : : ناونع 149149

ProLiant DL380 G7|8GBProLiant DL380 G7|8GB || یایا یپیپ   چاچا    | | یرتویپماک یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 126 ھحفص 103 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  متسر  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000369 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
PC| یگناخ یرادا /  | میس یب  | تفاسورکیام  | دیلک هحفص  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  متسر  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36268370-071 :: 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

داتس6365700 رتنساتید  یزکرم  هدنهد  سیورس  هحفص 100)دیرخ  رورس  ( رورس

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

زاس6366087 هریخذ  هحفص 96)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قاتا6366226 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تازیهجت6366313 ( - Fortigate  ) دنرب لاوریاف  هاگتسد  دادعت 51  هکبش  تینما  تازیهجت  دیرخ 
...و هکبش  رورس  یزاس  هریخذ 

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قاتا6366391 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6366521 قاتا  رد  یزاگ  رلوک  ددع  ود  یدنبنامز  لرتنک  یارب  هلاناک  ود  رمیات  بصن  هحفص 100)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

نادهاز6366532 یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  تهج   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 هحفص 100)دیرخ رورس  ( رورس

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

یربا6366573 هحفص 100)رورس  رورس  ( رورس

رورس رورس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 126 ھحفص 104 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6366647ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 38)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6366671 قاتا  باب  قیرح 2  دض  تقرس و  دض  برد  هیهت  قیرح و  ءافطا  لیاسو  رازبا و  هحفص 38)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6366816 دیرخ  هحفص 100)یارب  رورس  ( رورس

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

یزاس6366848 هریخذ  رورس  هحفص 96)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6367177ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک هحفص 100)رورس  رورس  ( رورس

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

روشک6367347 یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  یارب  رورس  بو  سیباتید و  تامدخ  ذخا  هحفص 22)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6367355 یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  هحفص 100)دیرخ  رورس  ( رورس

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

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

مود دیدجت  هداس  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110051 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365825 :: هرازه هرازه تعاس 11/30دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

امد یاهروسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.200.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذآ هداج  رتمولیک 15  زیربت   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد یاهروسنس   یاهروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

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

یراجاغآ 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  نیبروت 0106849( تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002736 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاچ یزاگ  نیبروت  یریگ  هزادنا  رازبا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/03/23 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52623430-061 :: 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

امد6365825 یاهروسنس  هحفص 105)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

نیبروت6366763 تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  هحفص 105)لباک  روسنس  ( روسنس

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

هیاپ6366827 اب  لاتیجید  تکرح  صیخشت  تیلباق  اب  سکوداراپ  ریگدزد   DG85 هحفص 91)یمشچ ریگدزد  ( ریگدزد

نیبروت نیبروت تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس لباک   لباک ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

6365935C9200L-24T-4G-E لدم  CISCO چیئوس هاگتسدکی  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6366090fiber optic module --- ددع 1 دادعت  switch cisco ws-c3850-12xs وکسیس - چیئوس 
ددع  14 دادعت  10G LC

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6366135 هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6366668fiber optic module --- ددع دادعت 1  switch cisco ws-c3850-12xs  - وکسیس چیئوس 
ددع  14 دادعت  10G LC

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6366886POE تروپ چیئوس 24  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6366941 هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  هدش  یرازگ  راب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000033 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  هدش  یرازگ  راب  مالعتسا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779551 یتسپ :  دک  زربلا ،  یامیس  ادص و  نامزاس  یلامش  یناقلاط  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162323-026  ، 33162217-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33162217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DGS- 1008ADGS- 1008A  لدم لدم || کنیل کنیل یدید   || تروپ تروپ   88  | | هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتراتسا تفاس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000459 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا ) دات  دروم  تسویپ  رد  هدش  رکذ  دنرب  طقف   ) .ددرگ هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق  رد  ینف و  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمالسا  یاقآ  هرامش 09166461900  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44108091-021  ، 81751-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6366852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / هباشم دکناریا  / دشابیم یمازلا  یتناراگو  یلام  ینفداهنشیپ و  هئارا  /CIRCUIT BREAKER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیارکشیپ تروصب  زاریش  لیوحت  لحم  الاک / لیوحت 

1101091701001868 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  کی  دودح  تخادرپ  / هباشم دکناریا  / دشابیم یمازلا  یتناراگو  یلام  ینفداهنشیپ و  هئارا  /CIRCUIT BREAKER تسویپب اضاقت  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیارکشیپ تروصب  زاریش  لیوحت  لحم  الاک / لیوحت  زا 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138549-071  ، 32314400-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتراتسا رتراتسا تفاس   تفاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

CIRCUIT BREAKERCIRCUIT BREAKER ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 126 ھحفص 108 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیولوارد لخاددیلوت  ، دوجو تروصرد  / دشابیم یمازلا  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  /CIRCUIT BREAKER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ لیوحتزا سپ  هامکیدودح  تخادرپ  / هباشمدکناریا / دشابیم

1101091701001869 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیولوا رد  لخاد  دیلوت  ، دوجو تروصرد  / دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  /CIRCUIT BREAKER تسویپب اضاقت  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبونج سرگاز  زاگو  تفن  تکرش  زاریش -  سردآ  هب  هیارکشیپ  تروص  هی  لیوحت   / لیوحت زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ   / هباشم دکناریا  / دشابیم

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138549-071  ، 32314400-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

هکبش6365786 رواپ  چوس و  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6365935C9200L-24T-4G-E لدم  CISCO چیئوس هاگتسدکی  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6366054DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش هحفص 107)چوس  چوس  ( چوس

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

رتراتسا6366095 تفاس  هحفص 107)دیرخ  چوس  ( چوس

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

هکبش6366135 هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یفرصم6366279 مزاول  هنایار و  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6366630 یاهلیافرد  جردنم  طیارش  لوبق   . cisco c9200L-24T-4G-E هکبش چئیوس 
دشابیم یمازلا 

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6366852CIRCUIT BREAKER(107 هحفص چوس  ( چوس

CIRCUIT BREAKERCIRCUIT BREAKER ناونع : : ناونع 157157

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

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

زا 126 ھحفص 109 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6366886POE تروپ چیئوس 24  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6366913 هحفص 44)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6366941 هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6366981CIRCUIT BREAKER(107 هحفص چوس  ( چوس

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

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف رابنا  برد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  وگنیب  لدم  لبیتنیرپ  ماخ  ید  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614001771 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تیاباگیگ زا 4.7  رتمک  | لانیف  | یتوص ید  یو  ید  الاک :  مان 

ددع 6,000 دادعت : 
1401/12/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماخ ماخ یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 158158

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

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

زا 126 ھحفص 110 
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زاریش رد  رقتسم  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140124/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم داتسو  یتایلمع  قطانم  زاین  دروم  یریوصت  یتوص و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت رابنا  نالاد  راغآ و  یتایلمع  هقطنم  دنبشارف -  هب  هدیسرن  دابآ -  زوریف  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SAD-0100017 دیرخ
یاتسور ناتسورس  هب  هدیسرن  ناتسورس -  زاریش  هداج  سراف  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   ZVD-0100145 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک ، 

هب هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SND دیرخ 0100154 -  تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  دابآ  تداعس  ناتسورس و  یتایلمع  هقطنم  دبنگ  تک 
RD-0100121 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  ناگنک  ران و  یتایلمع  هقطنم  دابآ  ربکا  بآ  پمپ  زا  دعب  مج -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  : سردآ
هب طوبرم  مالقا  الاک  تاکرادت  رابنا  نایسراپ -  یتایلمع  هقطنم  یرادا  عمتجم  وجشناد -  نادیم  درمال  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب 

سرگاز زاگ  تفن و  تکرش  هچوک 42  شبن  دنز -  راولب  زاریش  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   ZSD-0100042 دیرخ تساوخرد 
.ددرگ لاسرا  الاک  تاکرادت  رابنا  یبونج 

هناماس 2001091701000143 لایر -  نیمضت 2.479.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 506 الاک  تاکرادت  هرادا  مجنپ  هقبط  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نامتخاس  هناورپ  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب   :: سردآ سردآ

071 و 071-32314447 :: 32138402 و 32138657 -  نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

07132314447 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  ترازو  یریوصت  یتوص و  رابخا  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000220 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم داتسو   داتسو یتایلمع   یتایلمع قطانم   قطانم زاین   زاین دروم   دروم یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 159159

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار ترازو   ترازو یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص رابخا   رابخا گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 160160

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

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

زا 126 ھحفص 111 
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ناجنز هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6367002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یتوص  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003397000021 زاین :  هرامش 
ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لمح لباق  ویرتسا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  .یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ناجنز  هاگدورف  یارب  یتوص  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دهاوخ 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یارب   یارب یتوص   یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

زا 126 ھحفص 112 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  امازلا  یرتم  کی  ویلسا  ددع  قیاع و 100 قرو   40 اضاقت 0146808 /  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001336 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیاع رتست  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
یموتسا یناسربآ  نیتسآ )  ) ویلسا الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

یتوص قیاع  الاک :  مان 
عبرم رتم  20 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماخ6366197 ید  یو  هحفص 110)ید  توص  ( توص

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

یزکرم6366321 داتسو  یتایلمع  قطانم  زاین  دروم  یریوصت  یتوص و  هحفص 110)متسیس  توص  ( توص

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

یزاسرهش6366598 هار و  ترازو  یریوصت  یتوص و  رابخا  هحفص 110)گنیروتینام  توص  ( توص

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

هاگدورف6367002 یارب  یتوص  متسیس  هحفص 110)دیرخ  توص  ( توص

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

قیاع6367437 رتست  ویلسا -  یتوص -  هحفص 110)قیاع  توص  ( توص

قیاع قیاع رتست   رتست ویلسا -  -  ویلسا یتوص -  -  یتوص قیاع   قیاع ناونع : : ناونع 162162

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

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

زا 126 ھحفص 113 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک یسدنهم  ینف و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  تاقلعتم  هارمه  هب  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090790000009 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یزرواشک  یسدنهم  ینف و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3135913533 یتسپ :  دک  یتاقیقحت ،  تاسسوم  هعومجم  هدیمهفدیهش  راولب  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32705242-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32706677-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

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

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

زا 126 ھحفص 114 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هارمه  هب   10 زودنیو هخسن  نیرخا  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  یمامت  دنشاب  هدش  لبمسا  یتسیاب  اه  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  بصن  اهرویارد 

1101000060000802 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
گولانآ هب  لاتیجید  لدبم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ایوپ یفداصت  یسرتسد  هظفاح  عمتجم  رادم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گولانآ گولانآ هبهب   لاتیجید   لاتیجید لدبم   لدبم یصخش -  -  یصخش رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 126 ھحفص 115 
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مرهج ایبنالا  متاخ  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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید هیاپ  هارمه  تداعس  لارتناس  هب  لاصتا  تیلباق  اب  چنیا و  هحفص 18.5  اب  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090165000024 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000358 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض ءاهب  مالعتسا  قبط  روتینام  هاگتسد   20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لارتناس لارتناس هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   وو   چنیا   چنیا   18 .518 .5 هحفص   هحفص اباب   یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   2 020 ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  سوام  ددع  هس   - رنکسا هاگتسد  کی   - دروبیک هاگتسد  هس  - روتینام هاگتسد  هس   - هطوبرم تاقلعتم  اب  سیک  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101007014001280 زاین :  هرامش 
( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام رنکسا -  -  رنکسا دروبیک -  -  دروبیک روتینام - - روتینام هطوبرم -  -  هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  الاک  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  زاین  دروم  الاک  یلصا  یتناراگ 
1101093631006149 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 65 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط  الاک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم  یلصا  یتناراگ 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود 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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6366900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0140203 هرامش   - AIR FLOWMETER - DWYER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000873 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اوه یامد  تعرس و  روتینام  ریگ و  هزادنا  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب  هارمه  هب  زاین  خساپ  هعلاطم و  تقد  اب  افطل  تسا  هدیدرگ  تسویپ  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اضاقت و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  مان  .ددرگ -  لاسرا 

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AIR FLOWMETER -  DWYERAIR FLOWMETER -  DWYER ناونع : : ناونع 169169

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض 

1101090648000041 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهدک ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم 

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام هاگتسد   هاگتسد   11 وو   تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت اباب   لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا نمض   نمض

170170

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) روتینام - دروبیک - سیک هارمه  هب  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001096 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33678100-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) روتینام روتینام -- دروبیک دروبیک -- سیک سیک هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 171171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6367344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام یصخش و  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000419 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبارحم سدنهم  یاقآ   09388001246 ینف :  سانشراک  سامت  هرامش  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34274533-083 :: 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

تاقلعتم6365731 هارمه  هب  سیک  هحفص 113)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گولانآ6365811 هب  لاتیجید  لدبم  یصخش -  هحفص 113)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

لارتناس6365812 هب  لاصتا  تیلباق  اب  چنیا و  هحفص 18.5  اب  یتایح  میالع  هحفص 113)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6365874 هاگتسد  هحفص 113)20  روتینام  ( روتینام

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

سوام6366012 رنکسا -  دروبیک -  روتینام - هطوبرم -  تاقلعتم  اب  سیک  هاگتسد  هحفص 113)هس  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6366222 رازفا  مرن  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6366251 هلا  ـ لک دبنگ و   ، دابآ یلع  یاه  ولیس  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  حالصا  دیرخ و 
.یتسویپ تسیا  لودج و  تاصخشم 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روتینام روتینام وو   یصخش   یصخش هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاو6366427 وئدیو  هحفص 44)روتینام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاسرهش6366598 هار و  ترازو  یریوصت  یتوص و  رابخا  هحفص 110)گنیروتینام  توص  ( توص

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

6366718LCD هحفص 113)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6366900AIR FLOWMETER - DWYER(113 هحفص روتینام  ( روتینام

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

قباطم6367014 چنیا  روتینام 24  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  دیرخ 1 
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و 

هحفص 113) روتینام  ( روتینام

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

6367111( تسویپ لیاف  قبط  ) روتینام - دروبیک - سیک هارمه  هب  رتویپماک  هحفص 113)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6367344 یصخش و  هحفص 113)هنایار  روتینام  ( روتینام

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 " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6365667 تسیل  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  اوهاد  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 76)دادعت 200  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6365717 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 76)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6365727 رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6365920 نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هحفص 76)هرادا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6366006 تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ءایبنالا6366433 متاخ  ناتسرامیب  تخاسریز  تامدخ  ماجنا  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6366651 هدزناش  رظان  هکبش  تحت  لاتیجید  شخپ  طبض و  هحفص 76)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6366751  500  - یتیابارت یبناج 10  دراه   - ENVR-318X-8P موسکا -  هتسب  رادم  یاه  نیبرود 
یشک تکاد  رتم  اب 100  یزادنا  هار  بصن و  -CAT6 کی هجرد  هکبش 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزرواشک6366847 یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسبرادم  هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسن 63657845 رازفا  هحفص 22)مرندیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6365871GENETEC یریوصت تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا6365918 (. هبتزم manageengine servicedesk plus)(1) رازفا مرن  ینابیتشپ 
یراکزور 60 تخادرپ.دراد یتسویپ  لیاف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمدک 

.تمدخ زا  دعب 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6365920 نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هحفص 76)هرادا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشناد6365925 هعبات  یاه  هدکشناد  یتست  یکیزیف  یاه  نومزآ  داجیا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ 
تسویپ حرش  هب  زربلا  یکشززپ  مولع 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6365950VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  هحفص 22)یبایزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6366003 تحت  سوریو  یتنآ  هتسب  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویسیاموتا6366023 یزاس  هنیهب  یناسر و  هحفص 36)زورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا6366147 هناخباتک  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6366222 رازفا  مرن  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6366251 هلا  ـ لک دبنگ و   ، دابآ یلع  یاه  ولیس  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  حالصا  دیرخ و 
.یتسویپ تسیا  لودج و  تاصخشم 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6366286Genetec یریوصت تراظن و  رازفا  مرن  سنسیال  ددع  هحفص 18)دیرخ 1000  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیوداپ6366854 سوریو  هحفص 22)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6366944ESET ESET PROTECT Entry on-prem (ESET سوریو یتنآ  سنسیال  دیدمت 
Endpoint Protection Advanced) – Renewal

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما6367033 تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ   " هژورپ  RFP نیودت تخانش و  زاف  یارجا 
(" SOC)

هحفص 22) 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

6365871GENETEC یریوصت تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6367246 یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس 
ناتسا یاههار  حطس 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

تاعامتجا6366512 نلاس  تهج  لاو  هحفص 67)وئدیو  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدنشخرد6367027 بسچ  راون  یکیتسالپ -  ریگتعرس  یطورخم -  یدنق  هلک   - ینمیا هناوتسا  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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