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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   2222 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 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6161 ))

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 دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 40

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

215/53424 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  تیاغل  خیرات 1401/12/21  زا   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384100 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش زاریش و  رهش  هدودحم  رد  زاریش  بالضاف  بآ و  تکرش  یرازفا ) مرن  یرازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اردص 

لایر  9.462.820.537 دروآرب :

لایر  474.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3.000.000 دانسا : دیرخ 

هتشر رتالاب  ای  هیاپ 2  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  یدنب  هبتر  یاراد 

تکرش هناخریبد  زاریش -  بالضاف  بآ و  تکرش  یزکرم  هرادا  هچوک 17 -  شبن  ینابر - ...ا  تیآ  راولب  زاریش -  تاداهنشیپ  میلست  هصقانم و  دانسا  ذخا  لحم   :: سردآ سردآ
تکرش سنارفنک  نلاس  لحم  ییاشگزاب :

07132281156  - 8 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ناهفصا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003360000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم :: 1402/01/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384101 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاهیرادنامرف  ناهفصا و  یرادناتسا  یا  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 1/500/000/000 غلبم.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

ناهفصا یرادناتسا  هتسدلگ -  غاب  نابایخ  ع - )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا - : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشن   - :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

(( یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس  ) ) یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

هنایار هنایار هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ناونع : : ناونع 22
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درجورب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلوا ،100،000 دروآرب  اب  ار  رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یناگیاب  یزاسون  کینورتکلا و  ویشرآ  تاثدحتسم و  کالما و  یزیمم  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوت یاراد  هک  طبترم  طیارش و  دجاو  یاهتکرش  هب  تسا  دوجوم  هدیازم  دانسا  رد  هک  رظن  دروم  یمومع  تاصخشم  قبط  لاس  ود  ینامز  تدم  اب  لایر   000،000

تاناکما و یفاک ،  هقباس  هبرجت و  برجم ،  ینف  رداک  صصختم ،  یورین  یقوقح ،  تیصخش  نتشاد  لماش  مزال  یاهتیحالص  دجاو  هدوب و  ینف  یتیریدم و  یلام ، 
یریگ هرهب  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  تایئزج  اب  دنشابیم و  ناریا  رامآ  زکرم  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  یهاوگ  هصقانم و  عوضوم  اب  طبترم  تازیهجت 

دیامن راذگاو  یکینورتکلا  تروصب  هصقانم 2001091714000073  هرامش  اب   ( www.setadiran.ir تلود )  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  زا 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 867/400/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش یروآون  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 15/م ع/1401 یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  خروم 1401/12/22  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16  یرادا  تقو 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6384646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VTM  ) کنابدوخ یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

مان هب  رهش  کناب  باسح 1000  هرامش  هب  یزیراو  یدقن  شیف  ای  رهش  کناب  زا  ریغ  هب  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 1.200.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهش  یروآون  هعسوت و  تکرش 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  - 

سامت 43917000- هرامش  رهش -  یروآون  هعسوت و  تکرش  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 22  یقرش -  هچوک 16  یقهیب -  نابایخ  نیتناژرا -  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یناضمر یاقآ  یلخاد 513   021

یلخاد 507/526  43917000 :: 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

یناگیاب یناگیاب یزاسون   یزاسون وو   کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

(( VTMVTM  ) ) کنابدوخ کنابدوخ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 44

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ع/13 / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/12/22  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلت گنیک  زادرپدوخ  یاههاگتسد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 800/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهش یروآون  هعسوت و  تکرش  هناخریبد  فکمه ،  هقبط  کالپ 22  یقرش -  هچوک 16  یقهیب -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

یناضمر یاقا  یلخاد 513   02143917000 :: 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

نیون داصتقا  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

-122-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6384832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THREAT عبانم مامت  یناسرزور  هب  رازفا SIEM و  مرن  هلاس  کی  یناسرزور  هب  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
INTELLINGENCE MANAGEMENT

لایر دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ هرادا  لوا  هقبط  کالپ 17  رایدنفسا  راولب  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

24594217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24594287 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رلت رلت گنیک   گنیک زادرپدوخ   زادرپدوخ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 55

THREAT THREAT INTELLINGENCEINTELLINGENCE  عبانم عبانم مامت   مامت یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو     S IEMSIEM  رازفا رازفا مرن   مرن هلاس   هلاس کیکی   یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
MANAGEMENTMANAGEMENT

66
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ید  19 :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

two run 250-60-10000 یتنیباک هاگتسیا  هاگتسد  جنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   2/875/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسمش هام  لقادح 5 

هرامش 160 نامتخاس  کارا -  نابایخ  شبن  یلامش -  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

02141934 :: 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

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007017000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384673 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک  یتعنص و  تاباعشنا  یریذپ  لرتنک  تهج  رادروتوم )  ) دنمشوه کیتاموتا  دیلک  هاگتسد  دیرخ 1105  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزرواشک یتعنص و  تاباعشنا  یریذپ  لرتنک  تهج  رادروتوم )  ) دنمشوه کیتاموتا  دیلک  هاگتسد  دیرخ 1105  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,014,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  تعاس 8:30  خیرات 1402/01/20  فلا و ب  تکاپ  ییاشگزاب  نامز  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  یم  تعاس 8:30  خیرات 1402/01/27  تکاپ ج  ییاشگزاب  نامز 

08:00 تعاس : 1402/03/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب   ، 6616734463 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

two runtwo run   250250 -- 6060 -- 1000010000 یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یزرواشک یزرواشک وو   یتعنص   یتعنص تاباعشنا   تاباعشنا یریذپ   یریذپ لرتنک   لرتنک تهج   تهج رادروتوم ) ) رادروتوم  ) ) دنمشوه دنمشوه کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک هاگتسد   هاگتسد   1 1051105 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010394 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/12/22  هبنشود  زور  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/28 هبنشکی 

ناریا  :: عبنم خروم 1402/1/26عبنم هبنش  زور  تعاس 9  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384843 :: هرازه هرازه خروم 1402/1/27دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 9   - 1402/01/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاهمتسیس  یرتم  هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس قیرط  زا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  برغبونج  برغلامش و  گنیچاپسید  یاهروما  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم 

دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  یفیک  یبایزرا  زا  سپ  یکینورتکلا  تاکرادت 
برغ یتایلمع  هدودحم  رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاهمتسیس  یرتم  هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  - 

 ( برغبونج برغلامش و  گنیچاپسید  یاهروما  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش 
لایر دروآرب 15.961.931.600  غلبم  - 

لایر  نیمضت 1.299.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 1.500.000  شورف  غلبم 

همانرب تیریدم و  نامزاس  یروهمج (  تیسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  تاطابترا و  هتشر  رد  ربتعم  راکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 
تسا  یمازلا  قباس )  یزیر 

تسا  یمازلا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  اب  قباطم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگا  تبون  ود  جرد  هنیزه 

یئاشگزاب لحم  هناخریبد و  هرادا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  موس  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس 

:: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

تسپ تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رزخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  تدم 5  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6384701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  رواشم  باختنا  هب  تبسن  دوخ  هناخراک  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ندرک  یتایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامرف لیوحت  هناخراک  تسارح  هناخریبد  یتسپ 4453147198  دک  تشر  نیوزق -  هداج  رتمولیک 80  ناشول  هناخراک   :: سردآ سردآ

351  . یلخاد  5-34603501-013 :: نفلت www.khazarcement.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تیاغل   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384126 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  87/300/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   8/730/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا یاراد  ینابیتشپ  تامدخ  هبتر 3  لقادح 

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نارادساپ -  راولب  یراس - -   :: سردآ سردآ

0133347257  - 01133349386  : :: 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

هناخراک هناخراک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ندرک   ندرک یتایلمع   یتایلمع ناونع : : ناونع 1010

نامتخاس نامتخاس هداد   هداد زکرم   زکرم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون 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

6384476 :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384600 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401-12/152 لرتنک تیاس  هیذغت  عبانم  کر و  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

1401-12/152 لرتنک تیاس  هیذغت  عبانم  کر و  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,382,600,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مج ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت -  ، 1995614318 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا شور   شور نیرتهب   نیرتهب باختنا   باختنا هرواشم   هرواشم بذج   بذج ناونع : : ناونع 1212

لرتنک لرتنک تیاس   تیاس هیذغت   هیذغت عبانم   عبانم وو   کرکر   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010370 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/12/22  هبنشود  زور  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/28 هبنشکی 

ناریا  :: عبنم خروم 1402/1/20عبنم هبنشکی  زور  تعاس 11  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384741 :: هرازه هرازه خروم 1402/1/21دکدک   هبنشود  زور  تعاس 9   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  زا  سپ  طیارش  یلخاد ،  ناگدننک  نیمات  زا  دوخ  زاین  دروم  تاقلعتم  چیئوس و  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یکینورتکلا  تاکرادت 
تاقلعتم چیئوس و  تازیهجت  دیرخ 

تسا  یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 3.031.000.000  غلبم 
لایر  غلبم 1.500.000  دانسا  شورف 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگا  تبون  ود  جرد  هنیزه 

لحم گرزب و  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
ییاهب خیش  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384787 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402  رد  لوا ) شخب   ) ناهفصا یرادرهش  هکبش  ویسپ  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 695/000/000 

لایر  نیمضت 695/000/000  لاس 1402  رد  مود ) شخب   ) ناهفصا یرادرهش  هکبش  ویسپ  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

7-03136617325 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6384100( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاقلعتم تاقلعتم وو   چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ هعسوت   هعسوت وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

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

هنایار6384101 هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عبانم6384832 مامت  یناسرزور  هب  رازفا SIEM و  مرن  هلاس  کی  یناسرزور  هب  بصن و  دیرخ ، 
THREAT INTELLINGENCE MANAGEMENT

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهشایک ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384082 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14   - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشایک ردنب  رهش  حطس  رد  یرهش  تاغیلبت   B.O.L.T یراذگ هیامرس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 bot دادرارق بلاق  رد  یرهش  تاغیلبت  یاه  هزاس  یرادرب  هرهب  بصن و  تخاس و  ماجنا 

لایر  19/180/000/000 مود :  یداهنشیپ  هتسب  لایر   8/490/000/000 لوا :  یداهنشیپ  هتسب  یراذگ :  هیامرس  مجح 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   959/000/000 نیمضت : 

رهشایک ردنب  یرادرهش  یراجت  یرادا -  نامتخاس  ...اراث -  نادیم  رهشایک -  ردنب  هیفرشا -  هناتسآ  ناتسرهش  نالیگ -   :: سردآ سردآ

013 42822445 و 42822848 -   - 42822444 :: 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 دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

botbot دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   یرهش   یرهش تاغیلبت   تاغیلبت یاه   یاه هزاس   هزاس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616
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هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 12  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  یاهعطاقت  یزاس  دنمشوه  یگدننار و  ییامنهار و  یاهغارچ  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن  دیرخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  46/834/830/000 دروارب : 

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم   :: 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

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/12/27هرامش خیرات 14017/12/22  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم اتعبنم رثکادح  داهنشیپ  هئارا  تلهم  نیرخآ   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1402/01/22 هبنش  هس  زور  تعاس 14:00 

6384576 :: هرازه هرازه زوردکدک   رد  داهنشیپ  تاکاپ  یئاشگزاب  هسلج  خیرات   - 1402/01/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
دشاب یم  حبص  تعاس 9  سار  خروم 140101/24  هبنشراهچ 

هصقانم قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تایئزج  تاعالطا و  تاصخشم  حرش  هب  هدش و  رکذ  طیارش  ساسارب  ار  لیذ  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع 

زربلا  ناتسرهش  عباوت  زا  ریگاقآ  هلاچ و  دابآربکا -  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسریز و  ضیرعت ،  - 
درگ  هلچک  دابآردیح و  لاش ،  دابآ - نیز  یاهروحم  تلافسآ  یزاسهب و  - 

ییانشور  تازیهجت  لباک و  هیهت  - 
نیوزق  یظافحتسا  هزوح  درز )  دیفس و  ماف  درس (  یشک  طخ  دیرخ  - 

ناقلاط  کیبآ -  نیوزق -  میدق  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  تایلمع  - 
نیوزق  ناتسرهش  یلفس  مراط  شخب  رزیش  ییاتسور  هار  تلافسآ  یاسریز و  - 

نیوزق ناتسرهش  عباوت  زا  ناگنس  دنوخریم -  ناشول -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 1 نامتخاس  هناخریبد  نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  میکح  راولب  یاهتنا  هاگتسد  دصراهچ  نیوزق -  سردآ 

سامت زکرم  نیوزق 02833241067 و  ناتسا  رد   028-33659499 :: نفلت نفلت
02127313131

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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یاهعطاقت   یاهعطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

یشک یشک طخطخ   دیرخ   دیرخ ییانشور   - - ییانشور تازیهجت   تازیهجت وو   لباک   لباک هیهت   هیهت اهروحم -  -  اهروحم تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز ضیرعت ،  ،  ضیرعت ناونع : : ناونع
روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع یظافحتسا -  -  یظافحتسا هزوح   هزوح درز )  )  درز وو   دیفس   دیفس ماف   ماف درس (  (  درس

1818
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384683 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ  درس و  یروحم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مرگ  درس و  یروحم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
69,239,290,360 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,462,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1402/04/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000163 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384697 :: هرازه هرازه :: 1402/01/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 2 دیدجت  ) نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( 2 دیدجت  ) نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,262,859,376 یلام :  دروآرب 

لایر   2,013,142,969 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/04/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: 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

مرگ مرگ وو   درس   درس یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح اههار   اههار حطس   حطس ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 2020
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001316000121 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384716 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارهز  نیئوب  - جوآ - ناتسکات ناتسرهش  یاه  هار  یزاس  نمیا  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارهز  نیئوب  - جوآ - ناتسکات ناتسرهش  یاه  هار  یزاس  نمیا  یرادهگن و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
187,354,440,000 یلام :  دروآرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,368,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن و لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا   ، 3414946161 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اه هنایاپ 

:: 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

ناتسرهش ناتسرهش یاه   یاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 73 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eyuj8amzfsf94?user=37505&ntc=6384716
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384716?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001316000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384725 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا و هزوح  یاه  هار  لوط  رد  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یاه  هناماس  یکیزیف  تظافح  وشتسش و  یرادهگن ، تاریمعت ، ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میدق روحم  رد  وس  نیریش  لنوت  تشر و  - نیوزق هاردازآ  لنوت  هاگتسد  ییانشور 6  هیوهت و  ینمیا ، یاه  هناماس 

ناشول  - نیوزق
نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هزوح یاه  هار  لوط  رد  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یاه  هناماس  یکیزیف  تظافح  وشتسش و  یرادهگن ، تاریمعت ، ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
میدق روحم  رد  وس  نیریش  لنوت  تشر و  - نیوزق هاردازآ  لنوت  هاگتسد  ییانشور 6  هیوهت و  ینمیا ، یاه  هناماس  یظافحتسا و 

ناشول  - نیوزق
86,193,428,840 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,310,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  جح  راولب  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق   ، 3414946161 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

یوضر ناسارخ  هواز  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/359  - 1401/31/358 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 17  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 17  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   57/395/856/075 دروارب :  راوزبس  ناتسرهش  کمرگ  نادرمشوخ  ندجب و  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  ثادحا و  یزاسهب  - 1

لایر  40/000/000/000 دروارب :   - دیبسالگ رنیت و  اب  هارمه  درز  ماف  اب  یکیفارت  گنر  دیرخ  - 2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 9173695636 مالسا -  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   :: سردآ سردآ

8-05133412024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

05133435888 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوح هزوح یاه   یاه هار   هار لوط   لوط ردرد   نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه هناماس   هناماس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح وو   وشتسش   وشتسش یرادهگن ، ، یرادهگن تاریمعت ، ، تاریمعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یاه یاه هناماس   هناماس وو   یظافحتسا   یظافحتسا

2222

وو رنیت   رنیت اباب   هارمه   هارمه درز   درز ماف   ماف اباب   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ - - 22 ییاتسور   ییاتسور یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ وو   ثادحا   ثادحا یزاسهب   یزاسهب - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
دیبسالگ دیبسالگ

2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 73 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vggyn5lkq56n4?user=37505&ntc=6384725
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384725?code=37505
https://www.setadiran.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2e55jfguzpu8z?user=37505&ntc=6384909
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384909?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ینابیتشپ  سنسیال و  نیمات  یزادنا FIREPOWER و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001155 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات وو     FIREPOWERFIREPOWER یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  قباطم  ( BPMS  ) راک بسک و  یاهدنیآرف  تیریدم  یرازفا  مرن  تخاسریز  ینابیتشپ  شزومآ و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001600 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ همان یفرعم  نتشاد  هارمه  / دیدزاب تامازلا  / یکشزپ یاه  هدنورپ  نکسا  یزاسرغال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  / گرب یانبم  رب  /09122035560 یدیشر یاقا  سانشراک  یگنهامه 

1101050259001704 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیشر یاقااب  یگنهامه  تمیق  لبق  / یراک هموزر  لقادح 3  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( BPMSBPMS  ) ) راک راک وو   بسک   بسک یاهدنیآرف   یاهدنیآرف تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یکشزپ یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا وو   یزاسرغال   یزاسرغال ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیسودرف 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 11 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... دنس و یلصا  مالقا  چناپ  قاروا و  نکسا  لماش  یناگیاب  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093227000045 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هیسودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 2300 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... دنس و یلصا  مالقا  چناپ  قاروا و  نکسا  لماش  یناگیاب  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3357113111 یتسپ :  دک  هیسودرف ،  یرادرهش  - نایروصنم دیهش  نادیم  - ماما -خ  هیسودرف رهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65462121-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65464974-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  لاس  کی  سوسن  رازفا  مرن  سنسیال  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000963 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  کناب  ینف  سانشراک  رظن  اب  کناب و  رظن  دروم  لحم  رد  سنسیال  لیوحت  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  فذح  نیمات  دنیآرف  زا  تکرش  روتکاف  شیپ 

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنس دنس یلصا   یلصا مالقا   مالقا چناپ   چناپ وو   قاروا   قاروا نکسا   نکسا لماش   لماش یناگیاب   یناگیاب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرا   ویشرا ناونع : : ناونع 2727

لاس لاس کیکی   سوسن   سوسن رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  یکشزپماد  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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لاوریاف  چیوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000046000039 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  گنهامه  اواف  هرادا  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
31674320

9187113446 یتسپ :  دک  قاثیم ،  هار  هس  هب  هدیسرن  شناد -  هار  هس  یوربور  ییایسآ -  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228111-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36228128-051 :: 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

هتسب6384312 رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخسو  رازفا  مرن  یناسر  زور  هحفص 40)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاوریاف لاوریاف وو   چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل هب  ًامتح   - تسویپ تسیل  قبط  ریوصت  تراظن  رلوک و  لرتنک  تبوطر  امد و  تیلباق  اب  رورس  قاتا  دنمشوه  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ 

1101094853000060 زاین :  هرامش 
روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یتدورب هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم تسویپ  تسیل  هب  ًامتح   - تسویپ تسیل  قبط  ریوصت  تراظن  رلوک و  لرتنک  تبوطر  امد و  تیلباق  اب  رورس  قاتا  دنمشوه  گنیروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325945-013  ، 33350680-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت تراظن   تراظن وو   رلوک   رلوک لرتنک   لرتنک تبوطر   تبوطر وو   امد   امد تیلباق   تیلباق اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا دنمشوه   دنمشوه گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 3030

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52464331 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب  ًامتح  - تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم 

1101094853000061 زاین :  هرامش 
روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

قیرح افطا  یتسد  رازبا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  - تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325945-013  ، 33350680-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   ًامتح   ًامتح -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
دوش دوش هعجارم   هعجارم

3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  .ناتسزوخ  ناتسازکارم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002733 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا قباطمروتکاف  شیپرد  یلک  تمیق  ًافطل  * یتسویپ تاصخشم  * یمالسا بالقنا  عمتجم  قیرح  نالعا  لنپ  لرتنکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و 

1101001022002732 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعا  یاهخساپ   * هدننک نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  هنیزه  لک * هرادا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  دادرخ 1402 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رامیت 88116140. تاعالطا  * دادرارق دقعزاین  تروص  تامدخ  تیهاماباهزاین  * رثا بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطا  ضقانتم 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 73 ھحفص 26 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672784
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xrhbrd6mw5tys?user=37505&ntc=6384792
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384792?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاسریز تایلمع  یارجا  قبط LOM و  یششوپ  راوید  بذاک و  فقس  بذاک ، فک  لماش  رورس  قاتا  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامتخاس رورس  قاتا  ویسپ  تازیهجت  بصن  و 

1101003205000178 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37246160-035 :: 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  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو تخاسریز   تخاسریز تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو     LOMLOM  قبط قبط یششوپ   یششوپ راوید   راوید وو   بذاک   بذاک فقس   فقس بذاک ، ، بذاک فکفک   لماش   لماش رورس   رورس قاتا   قاتا یتخاسریز   یتخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نامتخاس نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن

3535

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

6384233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  هکبش  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  درف  یربهر  یاقآ  تباث 021-64458985  هرامش  اب  ًافطلرتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد 

1101004728000059 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

TL-WN881ND|PCI| کنیل - یپ یت   | هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

الاک لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  ، دش دهاوخ  فذح  اه  یسررب  تسیلزا  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تساوخرد  قبط  ًانیع  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب 

.دش دهاوخ  جراخ  اهیسرب  تسیل  زا  تروصنیا  ریغرد  دوش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  * روتکاف شیپ  * 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  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 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیل کنیل -- یپیپ یتیت    | | هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3636

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدش یرازگراب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یرتویپماک  هکبش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000145 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

میسیب الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
رتیلپسا الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

یرتاب رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
پات پل  الاک :  مان 

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

تلبت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یرازگراب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یرتویپماک  هکبش  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( قباس نارجاهم   ) ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  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   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  تکرش  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001341000013 زاین :  هرامش 

( قباس نارجاهم   ) ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  دادرارق  داقعنا  زا  سپ  رظن  دروم  تایلمع  یارجا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819734443 یتسپ :  دک  یتسپ 38195-1577 ،  قودنص  ناگچفلس   کارا  هداج  لهچ  رتمولیک  کارا :  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34037471-086  ، 33552971-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33552900-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماگ قاروا  قیرطزا  تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ تردق  ظفح  تخادرپ  نودب  1402/08/30 دیسررساب 0208131

1101000060000810 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
QW938B|HP لدم ( | یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 

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

تیاباگیگ  X-MEDIA|DDR3|Google Android 7|2 ( | کسید دراه  هدننک  شخپ   ) ریلپ کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقم یرای  سدنهم   09352589939 هباشمدکناریا.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریلپ ریلپ کسید   کسید دراه   دراه  -  - SANSAN  چوس چوس هکبش   - - هکبش هبهب   لصتم   لصتم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناهفصا   sc2 و sc1 زکارم هب  اهلباک  دورو  هژورپ  یارجا  تهج  تکادباس  هلول و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002730 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزلف ریغ  هدش  هداد  لاصتا  لماک  هلول  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یس یو  یپ  | رادرایش | دنارگل  | یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 1,850 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا تایلام  همان  راهظا  ، هدوزفا شزرا  جرد  تروصرد  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ.ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماسرد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  9133096223 ینامیرن سدنهم  اب  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نآ  یاه  هنیزه  لیوحت و  لمح.تسیمازلا و  رخآ  ههام  هدوزفا 3

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sc2sc2 وو     sc1sc1 زکارم   زکارم هبهب   اهلباک   اهلباک دورو   دورو هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج تکادباس   تکادباس وو   هلول   هلول تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق هناگادج  مالقا  .دامن  صاح  سامت  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشابیم  تسویپ  رد  زاین  دروم  یاهالاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دندرگ یراذگ 

1101094713000050 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ریوصت تراک  ای  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دندرگ یراذگ  تمیق  هناگادج  مالقا  .دامن  صاح  سامت  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشابیم  تسویپ  رد  زاین  دروم  یاهالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44740125-011  ، 53151010-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت تراک   تراک ایای   کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک هیذغت - - هیذغت عبنم   عبنم تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 4141

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 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000479 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
C6220 لدم |NETGEAR  | یلباک مدوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزراو  یمسر  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هام  کی  هجو  تخادرپ  -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

یلباک یلباک مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 73 ھحفص 34 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672775
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jqpxrhtwh3uj5?user=37505&ntc=6384482
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384482?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   - FC هکبش یارب   SFP 16G لوژام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000270 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ربیف لاناک  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  همیمض  تادنتسم  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

8100  – 03133998117 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

33998402-031  ، 35275050-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  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 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  تسویپ  کرادم  قبط  لاسکی  تدمبرازفا  تخس  ینابیتشپدادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004557000062 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دحاو 18 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد تسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916993817 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ماما -  نابایخ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33676432-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FCFC  هکبش هکبش یارب   یارب   SFP 16GSFP 16G لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

ناگزمره ناگزمره ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات لکلک   هرادا   هرادا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط لاسکی   لاسکی تدمبرازفا   تدمبرازفا تخس   تخس ینابیتشپدادرارق   ینابیتشپدادرارق ناونع : : ناونع 4444

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

تشدافص 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 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

25KV سنارت قرب  هکبش  تسپ و  یراذگ  هکبش  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000104 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرب لدبم  الاک :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

25KV سنارت قرب  هکبش  تسپ و  یراذگ  هکبش  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6384153 تحت  یریوصت  تراظن  متسیس  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن ، لقن ، لمح و  هیهت ،
داتس هناماس  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  قناش  یرایهد 

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاسکی6384224 ینابیتشپ  سنسیال و  نیمات  یزادنا FIREPOWER و  هحفص 18)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6384312 رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخسو  رازفا  مرن  یناسر  زور  هحفص 40)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یگنر6384347 بشرد  دید  گم  تلاب 4 ددعودو  گم  مادددع 2 لاتیجید 6  kdt هاگتسد کی  هیهت 
ارت دراه 4  poe تروپ 24 وکسیس چیئوس  ددع  کیو  لاناک  هاگتسد 16

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6384704 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 21)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6384790 هحفص 18)چیوس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط6384802 یششوپ  راوید  بذاک و  فقس  بذاک ، فک  لماش  رورس  قاتا  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ 
نامتخاس رورس  قاتا  ویسپ  تازیهجت  بصن  تخاسریز و  تایلمع  یارجا  LOM و 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

2525 KVKV  سنارت سنارت قرب   قرب هکبش   هکبش وو   تسپ   تسپ یراذگ   یراذگ هکبش   هکبش بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461787 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/28هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
11 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - داعبا 50*35*17.5 یسرپ  ینتب و  یدنق  هلک  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005504000030 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  هیورشب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینامیس ینتب و  لودج  الاک :  مان 

ددع 4,700 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون .دشاب 09153347577  یم  هیورشب  رد  لیوحت  هزور  هیوست 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781617815 یتسپ :  دک  مئاق ،  راولب  یادتبا  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32787200-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32787110-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسگنت ناتسرهش  یزکرم  شخب  یکروش  یرایهد   :: 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   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED روتکژورپ ددع  دیرخ 59  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100392000005 زاین :  هرامش 

ناتسگنت ناتسرهش  یزکرم  شخب  یکروش  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
مواقم غارچ  الاک :  مان 

ددع 59 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

ناتسگنت رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - LED روتکژورپ ددع  دیرخ 59   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشبایم تسویپ  هب  تادنتسم 

دهد لیوحت  یرایهد  هب  تسویپ  لیاف  قبط  ار  یتساوخرد  یالاک  دشاب  یم  فظوم  هدنرب  هدننک  نیمات 

7548168489 یتسپ :  دک  یکروش ،  یاتسور  ناتسگنت ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35212514-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35212514-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ وو   ینتب   ینتب یدنق   یدنق هلک   هلک لودج   لودج ناونع : : ناونع 4747

LEDLED  روتکژورپ روتکژورپ ددع   ددع دیرخ  5959   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 73 ھحفص 38 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3673303
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qsq56uk5wyb85?user=37505&ntc=6384226
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384226?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672545
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m7vv86284am6s?user=37505&ntc=6384289
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384289?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مرگولیک 150 ییزجود بسچ  () رتم 200 لیردراگ () ددع 150 هفرط کی  رالوس  یا  هبرگ  مشچ   ) یگننار ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ییولیک  نلاگ 25  ییزج  ود  بسچ 

1101094899000501 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یا هبرگ  مشچ  هداج  فک  عناوم  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لیردراگ الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یسکوپا بسچ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مرگولیک مرگولیک 150150 ییزجود ییزجود بسچ   بسچ ()() رتم رتم 200200 لیردراگ لیردراگ ()() ددع ددع 150150 هفرط هفرط کیکی   رالوس   رالوس یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ  ) ) یگننار یگننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت قرش  یتایلام  روما  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 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  اب  ار  لوا  هقبط  نهدور  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  بصن  دراد  رظن  رد  نارهت  ناتسا  قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  تسویپ  لیاف  قبط  هدش  هئارا 

1101094240000030 زاین :  هرامش 
نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

زور 20 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا ینف  تاصخشم  اب  ار  لوا  هقبط  نهدور  نامتخاس  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  بصن  دراد  رظن  رد  نارهت  ناتسا  قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن راذگاو  تسویپ  لیاف  قبط  هدش 

3973139111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  نهدور  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76512800-021  ، 76512700-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

76502800-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   ارار   لوا   لوا هقبط   هقبط نهدور   نهدور کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد بصن   بصن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   نارهت   نارهت ناتسا   ناتسا قرش   قرش یتایلام   یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن راذگاو   راذگاو تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هدش   هدش هئارا   هئارا

5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا ناتسرهش  هیموصعم  شخب  قناش  یرایهد   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و اب  قباطم  قناش  یرایهد  هکبش  تحت  یریوصت  تراظن  متسیس  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن ، لقن ، لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داتس هناماس  تسویپ  تاصخشم 

1101094870000003 زاین :  هرامش 
کارا ناتسرهش  هیموصعم  شخب  قناش  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا یفرصم  یاهالاک  تخاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

مادقا کارا  ناتسرهش  یرادنامرف  ای  یزکرم و  یرادناتسا  تسارح  لک  هرادا  هیدات  ذخأ  هب  تبسن  تسیاب  یم  موزل  تروص  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  تسویپ  دانسا  لاسرا  ءاضما و  رهم و  ًانمض  .دنیامن 

3837135155 یتسپ :  دک  یرایهد ،  نامتخاس  قناش -  یاتسور  دابآرما -  یاتسور  زا  دعب  هیموصعم  هارگرزب  رتمولیک 35  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33543460-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33543460-086 :: 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

وو طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم قناش   قناش یرایهد   یرایهد هکبش   هکبش تحت   تحت یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یتناراگ   یتناراگ وو   لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لقن ، ، لقن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
داتس داتس هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم

5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ رد  یمالعا  تاصخشم  اب  یبرغ  ناجیابرذآ  کناب  تسپ  یتسرپرس  نامتخاس  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ مالعتسا  یاه 

1101001643000034 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5735164313 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  کناب  تسپ  یتسرپرس  یئاطع  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یندم 2 - خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244823-044  ، 32244036-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32274917-044 :: 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

یاه یاه یهگآ   یهگآ ردرد   یمالعا   یمالعا تاصخشم   تاصخشم اباب   یبرغ   یبرغ ناجیابرذآ   ناجیابرذآ کناب   کناب تسپ   تسپ یتسرپرس   یتسرپرس نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا

5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  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 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ یدرونایردو  ردانب  تیریدم  هتسب  رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخسو  رازفا  مرن  یناسر  زور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رانکدنوراو هدبئوچ  ردنب  هرادا 

1101001396000115 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یسمش هام  6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام شش  تدم  هب  تسویپ  دادرارق  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53244419-061 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرودو   نیبرودو یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخسو   تخسو رازفا   رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع 5353
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس ددع  کیو  لاناک  هاگتسد 16 یگنر  بشرد  دید  گم  تلاب 4 ددعودو  گم  مادددع 2 لاتیجید 6  kdt هاگتسد کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارت دراه 4  poe تروپ 24 وکسیس

1101005998000041 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

مان تبثو  روتکاف  شیپ  یعراز  یگنهامه 09127473385  یزادنا  هارو  بصنو  ددع  یزلف 2 سکابو 10*10 رتم  تکاد 60-3 رتم  هکبش 610 لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  یتایلام 

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37708883-025 :: 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

چیئوس چیئوس ددع   ددع کیو   کیو لاناک   لاناک 1616 هاگتسد   هاگتسد یگنر   یگنر بشرد   بشرد دید   دید گمگم   تلاب  44 تلاب ددعودو   ددعودو گمگم   22 مادددع   مادددع 66 لاتیجید   لاتیجید   kdtkdt هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ارت ارت 44 دراه   دراه   poepoe تروپ   تروپ 2424 وکسیس وکسیس

5454
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسررب تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  .دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  گرب  قباطم  انیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن 

1101092258000259 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تامدخ  یتناراگ و  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37680766-051 :: 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 5555
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قباطم  نیبرود KDT و ....  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000319 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

نیدرورف 1401) مود  همین  تخادرپ  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: 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

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

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

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

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

6384752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یزاس  هدایپ  رارقتسا و  هارمه  هب  یتینما  تاعالطا  عیاقو و  تیریدم   SIEM هناماس یزادنا  هار  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001156 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KDTKDT نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5656

نآنآ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا هارمه   هارمه هبهب   یتینما   یتینما تاعالطا   تاعالطا وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم   S IEMSIEM  هناماس هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادهش ناتسرامیب  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  یلصا  هلاس  یتناراگ 2  اب   PURPLE لدم  WD تیابارت  8 دراه ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاددیلوت  الاک.رتشوش 

1101005939000116 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

میساب |exos| تیگیس  | الاب تیفرظ  کسید ) دراه   ) ویارد الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36210870-061 :: 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

ادهش ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود صوصخم   صوصخم یلصا   یلصا هلاس   هلاس   22 یتناراگ   یتناراگ اباب     PURPLEPURPLE  لدم لدم   WDWD تیابارت تیابارت   88 دراه دراه ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یلخاددیلوت   یلخاددیلوت الاک.رتشوش   الاک.رتشوش

5858
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یکشزپ  مولع  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 07 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ هام  50 اب هاگتسد  B235)70) لدمو هاگتسد  D434)95) لدمو هاگتسد  D214)10  ) لدم موسکا  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000219 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 175 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتناراگ  هام  50 اب هاگتسد  B235)70) لدمو هاگتسد  D434)95) لدمو هاگتسد  D214)10  ) لدم موسکا  یاه  نیبرود  لماش  زاین  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37924000-031 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریوصت6384519 تراظن  رلوک و  لرتنک  تبوطر  امد و  تیلباق  اب  رورس  قاتا  دنمشوه  هحفص 21)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یگنر6384347 بشرد  دید  گم  تلاب 4 ددعودو  گم  مادددع 2 لاتیجید 6  kdt هاگتسد کی  هیهت 
ارت دراه 4  poe تروپ 24 وکسیس چیئوس  ددع  کیو  لاناک  هاگتسد 16

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6384792 نالعا  لنپ  لرتنک  هحفص 23)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

موسکا موسکا یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 73 ھحفص 48 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  هنایار  تاعطق  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000074 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  هنایار  تاعطق  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6384282 هکبش  مالقا  هحفص 27)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

میس6384309 یب  تنیوپ  هحفص 49)سسکا  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6384052 کالپ  هحفص 37)متسیس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

میس میس یبیب   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 73 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگزمره نهآ  هار  لک  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 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

60x60 cm تبوطر دض  قیرحدض و  بذاک  فقس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000157 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

فقس لناپ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249734-076 :: 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

تسیل6384170 قبط  رورس  قاتا  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  لماک  متسیس 
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  - تسویپ

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

638452760x60 cm تبوطر دض  قیرحدض و  بذاک  هحفص 10)فقس  قیرح  ( قیرح

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

هناخراک6384701 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ندرک  هحفص 10)یتایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6384774 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  هحفص 23)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6384792 نالعا  لنپ  لرتنک  هحفص 23)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

6060 x60  cmx60  cm  تبوطر تبوطر دضدض   وو   قیرحدض   قیرحدض بذاک   بذاک فقس   فقس ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 73 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

کیتاموتا6384748 یا  هشیش  برد  بصن  دراد  رظن  رد  نارهت  ناتسا  قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا 
.دیامن راذگاو  تسویپ  لیاف  قبط  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  اب  ار  لوا  هقبط  نهدور 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
m5stick-k210 لدم  m5stack کرام یکیتسالپ  هندب  سنج  مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود  ناونع : 

14014343 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم   m5stackm5stack کرام   کرام یکیتسالپ   یکیتسالپ هندب   هندب سنج   سنج مویتیل   مویتیل یرتاب   یرتاب عون   عون   cmoscmos رگسح   رگسح عون   عون لاتیجید   لاتیجید عون   عون ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
m5stick -k2 10m5stick -k2 10

6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا تاغیلبت  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 06 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) ریوصت ادص و  طبض  مالقا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000169 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیبرود زنل  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  قبط  ) ریوصت ادص و  طبض  مالقا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قباطم  یساکع و ....  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000320 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

نیدرورف 1401) مود  همین  تخادرپ  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت وو   ادص   ادص طبض   طبض ناونع : : ناونع 6363

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لماک  تاقلعتم  اب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000076 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  هیوست  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رادرابنا دات  الاک و  لاسرا 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711054-076  ، 33711028-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33711028-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هندب6384124 سنج  مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود 
m5stick-k210 لدم  m5stack کرام یکیتسالپ 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

یبرغ6384269 ناجیابرذآ  کناب  تسپ  یتسرپرس  نامتخاس  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
یتسویپ مالعتسا  یاه  یهگآ  رد  یمالعا  تاصخشم  اب 

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6384312 رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخسو  رازفا  مرن  یناسر  زور  هحفص 40)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت6384335 ادص و  هحفص 17)طبض  نیبرود  ( نیبرود

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

یگنر6384347 بشرد  دید  گم  تلاب 4 ددعودو  گم  مادددع 2 لاتیجید 6  kdt هاگتسد کی  هیهت 
ارت دراه 4  poe تروپ 24 وکسیس چیئوس  ددع  کیو  لاناک  هاگتسد 16

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6384448 هحفص 40)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6384460 هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6565

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6384464KDT هحفص 40)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6384522 حرش  هب  لماک  تاقلعتم  اب  یساکع  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رادم6384758 نیبرود  صوصخم  یلصا  هلاس  یتناراگ 2  اب   PURPLE لدم  WD تیابارت  8 دراه ددع   4
.دشاب یلخاددیلوت  الاک.رتشوش  ادهش  ناتسرامیب  تهج  هتسب 

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

موسکا6384900 یاه  هحفص 40)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت 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 12 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS QNAP TVS 471 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Seagate IronWolf 10TB St10000VN008 دراه
Seagate IronWolf 8TB St80000VN004 دراه

1101001091000215 زاین :  هرامش 
روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هئارا  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  تساوخرد 
ربتعم یتناراگ  هارمه  هب 

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23079291-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه  -  - NAS QNAP TVS 471NAS QNAP TVS 471 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6666

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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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 07 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم 64572603 سانشراک  اب  سامت  دادرارق ،  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط   EMC Unity600 زاس هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدومحم

1101001017000885 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC Unity600EMC Unity600 زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یروهمج تسایر  داهن   :: 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

6384534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث باه  هرامش  ابرتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد  ننمض  تسویپ  ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  درف  رگزرب  یاقآ   021-64458975

1101004728000058 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  ، دش دهاوخ  فذح  اه  یسررب  تسیلزا  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تساوخرد  قبط  ًانیع  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب 

.دش دهاوخ  جراخ  اهیسرب  تسیل  زا  تروصنیا  ریغرد  دوش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  * روتکاف شیپ  * 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66463982-021 :: 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

ریلپ6384303 کسید  دراه   - SAN چوس هکبش  - هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هحفص 27)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6384325  - NAS QNAP TVS 471 هحفص 54)هاگتسد زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6384473EMC Unity600 زاس هریخذ  هحفص 54)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرازفا6384534 تخس  هحفص 54)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  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 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسایر اتفآ  زکرم  ینف  تامدخ  زوجم  یاراد  یاهتکرش  طقف  تسویپ  قبط   HP DL380 GEN 10 8SFF رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  اتف  تالوصحم  ینابیتشپو  بصن  یروهمج 

1101001396000113 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سانشراک  دحاو  دات  ابوررقم  خیرات  ردو  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  دشاب  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  هدش  هتفرگ  یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درگ یم  لاطباو  عوجرم  تروصنیا 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسایر تسایر اتفآ   اتفآ زکرم   زکرم ینف   ینف تامدخ   تامدخ زوجم   زوجم یاراد   یاراد یاهتکرش   یاهتکرش طقف   طقف تسویپ   تسویپ قبط   قبط   HP DL380 GEN 10  8SFFHP DL380 GEN 10  8SFF  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   اتف   اتف تالوصحم   تالوصحم ینابیتشپو   ینابیتشپو بصن   بصن یروهمج   یروهمج

6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رایرهش  تایلام  هرادا  رورس  رواپ  رورس و  دراه  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004605000032 زاین :  هرامش 

( رایرهش  ) نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793551 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  یرادا  کرهش  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65225052-021  ، 65265052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65225162-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 یرس یپ  چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000321 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

نیدرورف 1401) مود  همین  تخادرپ  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش رایرهش تایلام   تایلام هرادا   هرادا رورس   رورس رواپ   رواپ وو   رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7070

G10G10 یرس   یرس یپیپ   چاچا   رورس   رورس 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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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 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000038 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  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

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

تسیل6384170 قبط  رورس  قاتا  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  لماک  متسیس 
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  - تسویپ

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زوجم6384258 یاراد  یاهتکرش  طقف  تسویپ  قبط   HP DL380 GEN 10 8SFF رورس هاگتسد  کی 
دشاب یم  اتف  تالوصحم  ینابیتشپو  بصن  یروهمج  تسایر  اتفآ  زکرم  ینف  تامدخ 

هحفص 56) رورس  ( رورس

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

رورس6384300 قاتا  یزاس  هحفص 27)درادناتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رایرهش6384318 تایلام  هرادا  رورس  رواپ  رورس و  دراه  دیرخ  هحفص 56)تساوخرد  رورس  ( رورس

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

6384455G10 یرس یپ  چا  هحفص 56)رورس  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6384484 هحفص 56)رورس  رورس  ( رورس

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

ریوصت6384519 تراظن  رلوک و  لرتنک  تبوطر  امد و  تیلباق  اب  رورس  قاتا  دنمشوه  هحفص 21)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قبط6384802 یششوپ  راوید  بذاک و  فقس  بذاک ، فک  لماش  رورس  قاتا  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ 
نامتخاس رورس  قاتا  ویسپ  تازیهجت  بصن  تخاسریز و  تایلمع  یارجا  LOM و 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یرتویپماک یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 7272

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 " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  دادعت  تاصحشم و  قبط  کینورتاس  هلر  -و  پمال چیپرس  - پمال روتکاتنکنیچیئوس   - یترارح دیلک  لسوتف - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000420 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لسوتف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگنر6384347 بشرد  دید  گم  تلاب 4 ددعودو  گم  مادددع 2 لاتیجید 6  kdt هاگتسد کی  هیهت 
ارت دراه 4  poe تروپ 24 وکسیس چیئوس  ددع  کیو  لاناک  هاگتسد 16

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتاس6384707 هلر  -و  پمال چیپرس  - پمال روتکاتنکنیچیئوس   - یترارح دیلک  هحفص 60)لسوتف - چیئوس  ( چیئوس

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

تاقلعتم6384741 چیئوس و  تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

کینورتاس کینورتاس هلر   هلر وو   -- پمال پمال چیپرس   چیپرس -- پمال پمال روتکاتنکنیچیئوس   روتکاتنکنیچیئوس  - - یترارح یترارح دیلک   دیلک لسوتف - - لسوتف ناونع : : ناونع 7373

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6384282 هکبش  مالقا  هحفص 27)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریلپ6384303 کسید  دراه   - SAN چوس هکبش  - هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هحفص 27)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کینورتاس6384707 هلر  -و  پمال چیپرس  - پمال روتکاتنکنیچیئوس   - یترارح دیلک  هحفص 60)لسوتف - چیئوس  ( چیئوس

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

یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  ریوصت  توص و  تازیهجت  زیم و  اب  سنارفنک  نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099583000007 زاین :  هرامش 

یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سنارفنک زیم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هئارا  امتح  روتکاف  شیپ.دوش  هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133913615 یتسپ :  دک  ییاضق ،  مولع  هاگشناد  9 پ.کراخ خ.جلاک  لپ  یادتبا.رصعیلو  هارراهچ  زا  دعب.بالقنا  خ.نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726160-021  ، 66707021-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66738271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6384187 یاه  لیاف  قباطم  ریوصت  توص و  تازیهجت  زیم و  اب  سنارفنک  نلاس  هحفص 61)زیهجت  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم ریوصت   ریوصت وو   توص   توص تازیهجت   تازیهجت وو   زیم   زیم اباب   سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 73 ھحفص 61 
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روشک یتایلام  روما  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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع دادعت 100   ) دک 601 ریرحت  نارذآ  لدم  یدنمراک  هلابز  لطس  . 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع دادعت 100   ) تسالپ یتسه  لدم  یروتینام  ریز  . 2

1101003038000621 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هلابز ذغاک  دبس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

39903946  : نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتینام یروتینام ریز   ریز یدنمراک -  -  یدنمراک هلابز   هلابز لطس   لطس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . روتنیام و هاگتسد و  8 رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000123 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  تفن  تسارخ  نامزاس  زا  ربتعم  دات  نتشاد  ینف و  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . وو روتنیام   روتنیام وو   هاگتسد   هاگتسد 88 رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریدغ یمیشورتپ  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 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرس ود  رتنیرپ  رتویپماک و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096946000196 زاین :  هرامش 
ریدغ یمیشورتپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
رتویپماک سوام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

( هدرشف کسید   ) CD رتنیرپ ای  نز  لبیل  رتنیرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  .دیدرگ  هدافتس  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1466963143 یتسپ :  دک  کی ،  کالپ  راشبآ ،  هچوک  قفش ،  نابایخ  ایرد ،  راولب  برغ ، )  ) سدق کرهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41791000-021  ، 4179100-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

41791000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرس یرس ودود   رتنیرپ   رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7777

یششک یششک رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد   22 وو تخت   تخت رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد 22 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب یششک  رنکسا  هاگتسد  تخت و2  رنکسا  هاگتسد  روتینام 2 هاگتسد  رتویپماک 4  هاگتسد  دادعت 6  دراد  رظنرد  دادما  هتیمک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  تسویپ  تاصخشم  حرش 

1101005362000052 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دربردام الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رنکسا الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3165633411 یتسپ :  دک  دادما ،  هتیمک  لک  هرادا  نمهب  هچوک  درالم  هداج  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32811478-026  ، 32804003-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32821700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت نهآ  هار  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 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم زاین  دروم  الاک  ملق  تسیل 7 تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

55122398 تخادرپو یلام  ثحابم 
1101001338000384 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CRT روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09123152902 ثحابم 

یراک هام  هس  تخادرپ 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55124385-021  ، 55122300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000039 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

43XT725| نژیو سکیا  |LED  | نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  نویزیولت نویزیولت  -  - LCDLCD  لنپ لنپ ایای   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  چنیا  روتینام 22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004274000070 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ تاصخشم  نتشادن  تروص  رد  دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب  امتح  الاک   / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تشگرب  هرادا  نیا  ینف  سانشراک  رظن  زا  ندوبن  ربتعم  هدش و 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا 2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 73 ھحفص 68 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3673728
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yf7qeesgyk97c?user=37505&ntc=6384751
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6384751?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعکی سالپ  یج  چنیا  روتینام 22  تسویپ + ) تاعطق   ) ددع تاقلعتم 2  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000451 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - 3 دشاب .  یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  هحورشم  یاه  یالاک  دات   - 2 دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  ات  الاک  لقن  لمح و   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  .دشاب 4 -  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - 3 دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912173-021  ، 21919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددعکی ددعکی سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام تسویپ + ) + ) تسویپ تاعطق   تاعطق  ) ) ددع ددع   22 تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ لاسکی  اب  xp pen artist pro24 ملقاب یسملرگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000515 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
P2418HT| لد  | یسمل هحفص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126948955 --- یتناراگ لاسکی  اب  xp pen artist pro24 ملقاب یسملرگشیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروتینام6384218 ریز  یدنمراک -  هلابز  هحفص 61)لطس  روتینام  ( روتینام

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

6384260 . روتنیام و هاگتسد و  8 هحفص 61)رتویپماک روتینام  ( روتینام

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

یرس6384271 ود  رتنیرپ  رتویپماک و  هحفص 61)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6384341 هاگتسد  تخت و2  رنکسا  هاگتسد  روتینام 2 هاگتسد  رتویپماک 4  هاگتسد  دیرخ 6 
یششک

هحفص 61) روتینام  ( روتینام

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

6384468CRT هحفص 61)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ریوصت6384519 تراظن  رلوک و  لرتنک  تبوطر  امد و  تیلباق  اب  رورس  قاتا  دنمشوه  هحفص 21)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6384526LED نویزیولت  - LCD لنپ ای  هحفص 61)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6384751 یج  چنیا  هحفص 61)روتینام 22 روتینام  ( روتینام

یتناراگ یتناراگ لاسکی   لاسکی اباب   xp pen artis t pro24xp pen artis t pro24 ملقاب ملقاب یسملرگشیامن   یسملرگشیامن ناونع : : ناونع 8383

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

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

سالپ6384761 یج  چنیا  روتینام 22  تسویپ + ) تاعطق   ) ددع تاقلعتم 2  هارمه  هب  رتویپماک  سیک 
ددعکی

هحفص 61) روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ6384876 لاسکی  اب  xp pen artist pro24 ملقاب هحفص 61)یسملرگشیامن  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 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

یگنر6384347 بشرد  دید  گم  تلاب 4 ددعودو  گم  مادددع 2 لاتیجید 6  kdt هاگتسد کی  هیهت 
ارت دراه 4  poe تروپ 24 وکسیس چیئوس  ددع  کیو  لاناک  هاگتسد 16

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت 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 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ دراه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100889000013 زاین :  هرامش 

یعیبط عبانم  یزرواشک و  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
SSD هظفاح الاک :  مان 

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

لانرتسکا دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا زاین  دروم  یمسر  روتکاف  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  یقاصلا  کرادم  هب  هجوت  اب  امتح  تسین  هناماس  رد  لماک  تاعالطا  هکنیا  هب  هجوت  اب  .2

3157868787 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  یزرواشک و  سیدرپ  هدکشناد  نابایخ  هدکشناد  هارراهچ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227326-026  ، 32819250-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32224511-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6384100( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6384101 هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6384312 رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخسو  رازفا  مرن  یناسر  زور  هحفص 40)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هریغ هریغ وو   دراه   دراه ناونع : : ناونع 8484
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راک6384323 بسک و  یاهدنیآرف  تیریدم  یرازفا  مرن  تخاسریز  ینابیتشپ  شزومآ و  دیرخ ،
(BPMS)

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس6384493 کی  سوسن  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 18)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریغ6384610 هحفص 71)دراه و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

عبانم6384832 مامت  یناسرزور  هب  رازفا SIEM و  مرن  هلاس  کی  یناسرزور  هب  بصن و  دیرخ ، 
THREAT INTELLINGENCE MANAGEMENT

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6384153 تحت  یریوصت  تراظن  متسیس  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن ، لقن ، لمح و  هیهت ،
داتس هناماس  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  قناش  یرایهد 

هحفص 40) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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