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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 19

140 1140 1 ریت   ریت   55 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 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
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3030))

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

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

زا 32 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 19

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

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

زا 32 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

زا 32 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سدقم عافد  یمالسا و  بالقنا  یلم  هزوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یرازگرب  هیعالطا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  جرد  خیرات  زا  یادا و  نامز  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم پاچ  خیرات  زا  زور  هد  تدم  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاترپ  هعسوت  یحارط و  موس  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

فوصوم  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سدقم عافد  یمالسا و  بالقنا  یلم  هزوم  مان  هب  رهش  کناب  دزن  باسح 1001461697  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  یزیراو  دیسر  ربتعم و  همان  یفرعم  هئارا 

دانسا  دیرخ  تباب 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  یهگا  هنیزه 

 ) هزوم تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ورس  نابایخ  یاهتنا  سردم  دیهش  هارگرزب  زا  دعب  یناقح  دیهش  هارگرزب  کنو  نادیم  نارهت  یناشن  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ
 ( یلام تیریدم 

:: 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

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هصقانم دیدجت   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ریت 1401   18 هبنش ، ات  تعاس 00:01  ریت 1401   4 هبنش ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
23:59

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم ریت 1401   18 هبنش ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم   LCP لاتیجید یاه  میس  یب  هکبش  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاترپ لاترپ هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط موس   موس زاف   زاف ناونع : : ناونع 11

سمسم عمتجم   عمتجم   LCPLCP  لاتیجید لاتیجید یاه   یاه میس   میس یبیب   هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 32 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تدمهرامش هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا :  شورف  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور   5

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395394 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10  ات   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ضوبق یکمایپ  هناماس  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  36.131.400.000 دروارب :  غلبم 

لایر   1.733.942.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500/000 دانسا :  شورف 

یسوم ماما  نابایخ  ییاراد ،  نادیم  کارا ، : ییاشگزاب لیوحت و  لحم   :: سردآ سردآ

08632228038 - 02141934 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5395089 راشف  تیوقت  یاه  هاگتسیا  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم   PMS SYSTEM تازیهجت هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روپاش یدنج  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  راشتنا  زا  سپ  یراک  زور  هس  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم خیراتات 1401/4/11عبنم رثکادح   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ریشهد  ناتسدرا -  زاگ  راشف  تیوقت  یاه  هاگتسیا  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم   PMS SYSTEM تازیهجت دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  دنتسه  یقوقح  تیصخش  یاراد  هک  تفن  ترازو  هدش  تیحالص  دات  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس 

روپاش یدنج  تکرش  هجو  رد  لایر  غلبم 3.000.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  ینیمضت  یدایص  کچ  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  روپاش  یدنج  تکرش  کالپ 12  ایسراپ  هچوک  اسن  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 206  02126405040 :: نفلت :: -http://jondishapour.com/eng/ menu/1/auctionsنفلت تیاسبو تیاسبو
tenders

:: سکف :: Announcement@jondishapour.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضوبق ضوبق یکمایپ   یکمایپ هناماس   هناماس ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 33

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم   PMS SYSTEMPMS SYSTEM  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 32 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاترپ5394835 هعسوت  یحارط و  موس  هحفص 4)زاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سم5395210 عمتجم   LCP لاتیجید یاه  میس  یب  هکبش  هژورپ  هحفص 4)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ضوبق5395394 یکمایپ  هناماس  هحفص 4)ژراش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا رامآ  زکرم   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهد سیورس  اقترا  یدنبرکیپزاب و  روظنم  هب  هکبش  تینما  هکبش و  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب  یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 

1101003013000075 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم هکبش  تینما  دوبهب  یهد و  سیورس  اقترا  یدنبرکیپزاب و  روظنم  هب  هکبش  تینما  هکبش و  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم و  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب  یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تینما   تینما وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 32 ھحفص 6 
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ناریا رامآ  زکرم   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس  ناسر  مایپ  رازفامرن  ینابیتشپ  و  دادرارق ) دقع  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   ) یزادناهار بصن ، یرادیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 
1101003013000077 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ لاسکی  تدم  هب  ینابیتشپ   ) ینامزاس ناسر  مایپ  رازفامرن  ینابیتشپ  و  دادرارق ) دقع  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   ) یزادناهار بصن ، یرادیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادناهار ؛) بصن و  زا 

 . ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب ،  یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیون سیون شیپ   شیپ ینامزاس   ینامزاس ناسر   ناسر مایپ   مایپ رازفامرن   رازفامرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دادرارق ) ) دادرارق دقع   دقع زازا   سپسپ   هام   هام کیکی   رثکادح   رثکادح  ) ) یزادناهار یزادناهار بصن ، ، بصن یرادیرخ ، ، یرادیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق

66

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

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

زا 32 ھحفص 7 
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اواف زکرم  یتساوخرد  یموب " کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  دیرخ ،  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب ،  یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 

1101003013000076 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب " کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  دیرخ ،  " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ .  هعلاطم  امتح  دشاب ،  یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 

 . تسا یمازلا  ناریا  رامآ  زکرم  تسارح  هرادا  هیدیئات 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ رازفا   رازفا مرن   مرن یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 32 ھحفص 8 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESET سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000487 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 400 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ESETESET سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 32 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تسیل  قبط  لاوریاف  لانیجروا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001414000019 زاین :  هرامش 

مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تسیل  قبط  لاوریاف  لانیجروا  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931741186 یتسپ :  دک  یلامک ،  هبابر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  یمالسا -  یروهمج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335090-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333229-084 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاوریاف لاوریاف لانیجروا   لانیجروا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسزابو تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090725000003 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا نهآ  بوذ  هدنزاس  عجرم  ینت  لیدنب   m 11/9-3/5 لوط کرام 500   mm 12 رطق یلخاد  یدالوف  رادجآ  درگلیم  الاک :  مان 

نت 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
سراپ هعسوت  لدبم  انث  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   bar 10 راشف  in 8 رطق  m 6 لوط تاسیسات  یدالوف  نامسینام  هلول  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

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

1401/04/09 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  قبط  هژورپ  هب  طوبرم  تاروما  یمامتو  یلام  هیوست.دوش  هعلاطم  تسویپ  رد  هدش  یراذگراب  تادنتسم  تمیق  مالعا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  ینف  رتفداب  لحم  زا  دیدزاب  تهج.دشاب  یم 

3719657189 یتسپ :  دک  مق ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناساول -  دیهش  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37703738-025  ، 31071300-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37703738-025 :: 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

یزاسزابو یزاسزابو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زاسراکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001695 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Detective Wireless لدم هکبش  تیلباق  اب  لمح  لباق  دنمشوه  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  کرادم  قباطم  اضاقت  مالقا  رادقم  دادعت و  حرش ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسر رس  ازخا 002  یسروب  دامن  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  یسانشاوه -  یاه  هاگتسیا  تهج  یکدی  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   - 24/10/1403

1101003016000011 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAD/DY/127 لدم قیرح  مالعا   LCD اب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  یرادیرخ  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  مرف  قبط  اهالاک  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166618546 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  - تارباخم بنج  هینارفعز - یادتبا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339317-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339324-041 :: 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

زاگ زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 111 1

قیرح قیرح مالعا   مالعا   LCDLCD  اباب نژوردیه   نژوردیه زاگ   زاگ راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1212

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 07 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DOUBLE ALARM CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N 090-0097-03-01

تسویپ  dat sheet قباطم
1101092134000308 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   RTK هدنزاس عجرم   RTK یتراجت مان   CB5674POP1 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا   Alarm تراک الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

.دشدهاوخ لاسرا  تخاس  تهج  هنومن  هدنرب  تکرش  هب  -5

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا   AlarmAlarm  تراک تراک ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب مزال  طیارش  اب  ینف  تاصخشم   ، تاعالطا ویشرآ  یزاس و  هریخذ  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  هک  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  حرش 

1101000008000025 زاین :  هرامش 
یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نآ 22/08/1403  دیسرس  خیرات  هک  دشاب  یم  هنازخ  دانسا  زا  لایر  غلبم 4/045/000/000  هک  دشاب  یم  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب مزال   مزال طیارش   طیارش اباب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم  ، ، تاعالطا تاعالطا ویشرآ   ویشرآ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هکهک   دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش

1414
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"LIGOWAVE" LIGOPTP 5-N تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001507 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اقآ دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   LIGOWAVE یتراجت مان   GHz 5 سناکرف  LIGO PTP 5-N MIMO لدم  Wireless یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
سیدنا هدازالاب 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  رگید  دراوم  چیئوس و  کسید ، دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000223 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AG690B لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک و لیوحتزا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ 

09125235384  - 09124604097  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

""LIGOWAVE" LIGOPTP 5-NLIGOWAVE" LIGOPTP 5-N ناونع : : ناونع 1515

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط رگید   رگید دراوم   دراوم وو   چیئوس   چیئوس کسید ، ، کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رم رادم ک  یتسویپ  هب  دشاب  ههباشم م  دک  ناریا  یراد  رهش  کیفا  رت  لرتنک  تنواعم  تروپ  یتعنص 4  چیوس  هاگتسد  تبا 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دام رف  هعجا 

1101005084000023 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/10 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دام رف  هعجا  رم  رادم ک  یتسویپ  هب  دشاب  ههباشم م  دک  ناریا  یراد  رهش  کیفا  رت  لرتنک  تنواعم  تروپ  یتعنص 4  چیوس  هاگتسد  تبا 20  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33796800-028  ، 33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارهزلا ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب زکرم  داتدروم  الاک   WS-C2960X-48TS-L لدم وکسیس  تروپ  چوس 48 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000267 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-48TS-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگب رارق  مداخ ) یاقآ  03138222000) زکرم سانشراک  داتدرومدیاب  الاکو  دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  3 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمرم رادم  کک   رادم یتسویپ   یتسویپ هبهب   دشاب   دشاب ههباشم  مم   ههباشم دکدک   ناریا   ناریا یراد   یراد رهش   رهش کیفا   کیفا رترت   لرتنک   لرتنک تنواعم   تنواعم تروپ   تروپ   44 یتعنص   یتعنص چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد 2020 تبا   تبا ناونع : : ناونع
دام دام رفرف   هعجا   هعجا

1717

وکسیس وکسیس تروپ   تروپ 4848 چوس   چوس ناونع : : ناونع 1818
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لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یا -  هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004109000008 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط 

ددرگ لاسرا  میظنت و  یتسویپ  تسیل  رد  روتکاف  زیر  تمیق  هناماس و  رد  ییاهن  تمیق 

5613657958 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یرتسگداد  خ  هر ) ) ینیمخ ماما  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233082-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یایا -  -  هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تسین  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  زودنالصا - یارب  یتسویپ  دانسا  قباطم  هاگتسد  کی  دادعت  هب  تاقلعتم  اب   TAPE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

1101005202000160 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Tape Library لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  زودنالصا - ناتسرهش  یارب  یتسویپ  دانسا  قباطم  هاگتسد  کی  دادعت  هب  تاقلعتم  اب   TAPE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: 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

هکبش5394901 تینما  هکبش و  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم و  تامدخ  هحفص 6)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هبهب تسین   تسین رظن   رظن دمدم   هناماس   هناماس ردرد   الاکدک   الاکدک ناریا   ناریا زودنالصا - - زودنالصا یارب   یارب یتسویپ   یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم اباب     TAPETAPE ناونع : : ناونع
.دیهدب .دیهدب تمیق   تمیق تکرش   تکرش نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ یاهالاک   یاهالاک تاصخشم   تاصخشم

2020
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت   60*140 ددع 1/ 140*200 ددع 11 شخب :  یاه  هرجنپ  تهج  ددع  بصن 12 هارمهب  تخاس  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614000498 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یلک تمیق  1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هیارک  بصن و  یاهروک و  گنر  اب و  نوریب  زا  بصن  صوصخم  لیفورپ  اب  یرتم  عافترا 7  رد  هتساوخ  دادعت  داعبا و  هب  هرجنپ  ددع  ظافح 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 4  یروف  لیوحت  دشابیم ) راکنامیپ  هدهع  هب  بصن  لحم  یزاس  هدامآ  )

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یروف یروف لیوحت   لیوحت   6060 ** 140140 ددع ددع 11 //   140140 ** 200200 ددع ددع 111 1 شخب :  :  شخب یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ تهج   تهج ددع   ددع 1212 بصن   بصن هارمهب   هارمهب تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  رد  لیباروش  یرگشدرگ  هعسوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا تیحالص.لیدعت  نودبدروآرب  .تسویپب  هژورپ  یارجا.ینامیپ  ارجا.هام   3 ارجا نامز.لیباروش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هفرح  ینف  ای  یراکنامیپ  کردم   ، بسک هناورپ  ،

1101092733000034 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  رد  لیباروش  یرگشدرگ  هعسوت  تیریدم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  5000 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم زا  طباوض  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  هژورپ و  مامتا  زا  دعب  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  تاروسک  ریاس  لمح و   ، همیب هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ قاصلا  ینوناق  یاهزوجم  روتکاف و  شیپ.لیباروش  تیریدم  لیبدرا  یرادرهش  یمومع  یاهدمآرد 

5613643344 یتسپ :  دک  لیباروش ،  یرگشدرگ  هقطنم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33522821-045  ، 33511077-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33511077-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هینبا هینبا تیحالص.لیدعت   تیحالص.لیدعت نودبدروآرب   نودبدروآرب .تسویپب   .تسویپب هژورپ   هژورپ یارجا.ینامیپ   یارجا.ینامیپ ارجا.هام   ارجا.هام   33 ارجا ارجا نامز.لیباروش   نامز.لیباروش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع
یایا هفرح   هفرح ینف   ینف ایای   یراکنامیپ   یراکنامیپ کردم   کردم  ، ، بسک بسک هناورپ   هناورپ ،،

2222
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نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد تخاس  تاو  ید 120 یا  لا  ینابایخ   cob غارچ ددع   38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساضاقت دروم  رون ) یزام  رونلگ و  قرب -  نایاش   ) یاه تکرش  تادیلوت  ًافرص 

1101091990000118 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 120 ناوت لدم 951082851   COB ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
هلعش 38 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  دنک  ادیپ  شهاک  اه  پمال  یرون  راش  یراک  تعاس  زادعب 1000 هکیتروصرد  / تعاس رازه  رمع 50 لوط  نیمضت  ههام +  یتناراگ 24  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این هدوتس  09131795894/ الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60 تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  / دشاب یم  نآ  ضیوعت  هب  فظوم 

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو 120120 یدید   یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ   cobcob  غارچ غارچ ددع   ددع   3838 ناونع : : ناونع 2323

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هواجریم ( یزرم  هنایاپ  تهج  رتم  لوط 4  هب  یسرجوین  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000165 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ رصن  نازاس  هینبا  هدننک  هضرع  عجرم   m 4 زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

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

مناخ هرامش 05431166360  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  ددرگ  همیمض  روهمم و  لیمکت ,  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  هدش –  تسویپ  یاهلیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ییوهارب 

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هواجریم ( ( هواجریم یزرم   یزرم هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج رتم   رتم   44 لوط   لوط هبهب   یسرجوین   یسرجوین دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 32 ھحفص 22 
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: 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 06 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  هرجنپ و  برد و  بصن  عجرم  هاگشیامزآ  امن  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ دیدزاب  زا  دعب  تمیق  نعت 

دیریگب سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج 
1101093020000060 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هژورپ دیدزاب  زا  دعب  تمیق  نعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  یتشادهب  تنواعم  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه 

راک لیوحت  زا  سپ  زور   10 روتکاف هنیزه  تخادرپ 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد وو   هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد بصن   بصن عجرم   عجرم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ امن   امن یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 32 ھحفص 23 
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  روسناسآ  یزاس  درادناتسا 

1101092170000076 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناغم رب  جوا  ربناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  راک  ناور  هدنزاس  عجرم  یپوکسلت  روسناسآ  نیباک  کیتاموتا  مامت  لماک  رد  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  روسناسآ  یزاس  درادناتسا 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یپوکسلت یپوکسلت روسناسآ   روسناسآ نیباک   نیباک کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت لماک   لماک ردرد   ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 32 ھحفص 24 
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ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگ  تمیق  نا  یانبمرب  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف 

1101004884000058 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SECTEC هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MELORIN یتراجت مان   M-320-1M-ZY لدم  outdoor دنمشوه هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ایوپ جوم  رزخ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناتسا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا رازابرد  هقباس  لاس  یاراد 3 تسیاب  یم  یداهنشیپ  دنرب  ، دشاب هتشاد  ار  یجرش  یاوه  رد  راک  تیلباق  دنرب و  کی  زا  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یاه  نیبرود 

دشاب یم  ناتسا  یزرم  یاه  هچرازاب  رد  روکذم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دشاب

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127760-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: 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

دنمشوه دنمشوه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 32 ھحفص 25 
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بآودنایم شرورپ  شزومآ و  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 17 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نمیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000272000032 زاین :  هرامش 

باودنایم ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IP2-P6233W-S لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR4216 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکی مل  ناک  دنشاب  مالعتسا  هدنرب  رگا  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن  کرادم  تسویپ  ار  کیتامروفنا  یاروش  زوجم  امتح  مرتحم  ناگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  دوب و  دهاوخ 

5971634189 یتسپ :  دک  بآودنایم ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  یبونج  یدنبرمک  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45340011-044  ، 45340033-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45340948-044 :: 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

ماد ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود 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 :

زا 32 ھحفص 26 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004434000022 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

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

تسویپ مرف  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816683441 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  نیطسلف -  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33413571-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33413571-054 :: 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

ماطسب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  مزاول  تاقلعتم و  هارمه  هب  یتراظن  نیبرود  ددع  هس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005802000006 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ماطسب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NBE-5503 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا طیارش  حرش  هب  زاین  دروم  مازول  تاقلعتم و  هارمه  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  رد  بصن  تهج  یتراظن  نیبرود  ددع  هس  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هنازخ قاروا   ) ناتسا یاه  یئاراد  کلمت  تارابتعا  لحم  زا  تسویپ  لودج  و 

3641751577 یتسپ :  دک  ماطسب ،  یرادرهش  ءادهش  نابایخ  ماطسب  دورهاش - دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522700-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32522050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2929

زاین زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 32 ھحفص 27 
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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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش نایاپ خیرات   12:30  - 1401/04/04 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13:30  - 1401/04/11

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 13:30عبنم  - 1401/04/11 دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  دیدج  نامتخاس  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، تازیهجت دیرخ  مود  هلحرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

300,000,000 لایر همانتنامض : غلبم  - 500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5395157 رادم  هحفص 24)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5395430 مالعا   LCD اب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  هحفص 10)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5395449 شتآ  قیرح  مالعا   Alarm هحفص 10)تراک قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نامتخاس نامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " 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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  رتتک  سسکا  لاتسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292000881 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ گرب  قبط  رتتک  سسکا  لاتسید  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: 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

تسویپ5395234 گرب  قبط  رتتک  سسکا  هحفص 29)لاتسید  سسکا  ( سسکا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5395430 مالعا   LCD اب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  هحفص 10)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ گرب   گرب قبط   قبط رتتک   رتتک سسکا   سسکا لاتسید   لاتسید ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 32 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004323000023 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   F29R26I200M0000 لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   Vess R2600iS EMEA زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  نمض  رد   ) .تاماهبا هب  ییوگخساپ  تهج  ییادف 09133405023  سدنهم  یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک نامرک ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یدازآ -  نادیم  هعمج و  ماما  هارراهچ  لصافدح  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7619643153 یتسپ : 

32451151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

تسویپ5395247 تاصخشم  قبط  زاس  هحفص 30)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5395252( تسویپ لیاف  قبط  هواجریم ( یزرم  هنایاپ  تهج  رتم  لوط 4  هب  یسرجوین  هحفص 19)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 3333

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تقرس  دض  برد  ضیوعت  بصن و  یراوید و  ذغاک  ضیوعت  میمرت و  هارمه  هب  ارسنامهم  فقس  تهج  بآ  دض  کیتسالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( وکیاوزیا گرزب  یاهروانش  هورگ  تسویپ ( حرش 

1101092297000482 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  باسح  هرامش  هریدم - تایه  یاضعا  یتیوه  کرادم  تارغت - یهگآ  همانساسا - روتکاف - شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

33333333-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

بصن و5395048 یراوید و  ذغاک  ضیوعت  میمرت و  هارمه  هب  ارسنامهم  فقس  تهج  بآ  دض  کیتسالپ 
تقرس دض  برد  ضیوعت 

هحفص 31) تقرس  ( تقرس دضدض  

تقرس تقرس دضدض   برد   برد ضیوعت   ضیوعت وو   بصن   بصن وو   یراوید   یراوید ذغاک   ذغاک ضیوعت   ضیوعت وو   میمرت   میمرت هارمه   هارمه هبهب   ارسنامهم   ارسنامهم فقس   فقس تهج   تهج بآبآ   دضدض   کیتسالپ   کیتسالپ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفامرن5394926 ینابیتشپ  و  دادرارق ) دقع  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   ) یزادناهار بصن ، یرادیرخ ،
.دشاب یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  ینامزاس  ناسر  مایپ 

هحفص 6) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ماد5394983 دیپسا  هتسب  رادم  هحفص 24)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یموب5395045 کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  هحفص 6)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5395318ESET سوریو یتنآ  هلاسکی  هحفص 6)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5395335 لانیجروا  سنسیال  هحفص 6)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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