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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 27

140 1140 1 ریت   ریت هبنشجنپ  2323   هبنشجنپ 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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2121 ))

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

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

زا 36 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 36 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

( 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 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " 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 36 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/30هرامش تعاس 12/30  ات  دیدمت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5483667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 « Oracle Apex کرومیرف رب  ینتبم  یرتشم  شرافس  رازفا  مرن  هعسوت  دیلوت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 05132001025 و 05132001420 نفلت :: http://dev.razavi.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

شیک قرب  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/23هرامش هبنشجنپ  زور  حبص  زا   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/4/30 هبنش  جنپ  زور  تعاس 16  تیاغل 

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/5/8

5483678 :: هرازه هرازه خروم 1401/5/10دکدک   هبنشود  زور  رد   - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو تکرش  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  تکرش  نیا  قرب  بآ و  نیکرتشم  روما  عماج  رازفا  مرن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  تیحالص 

شیک قرب  بآ و  تکرش  مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  رهش  کناب  هرامش 4001000627598  باسح  هب  لایر  غلبم 1٫000٫000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  تبون  ره  رد  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

شیک قرب  بآ و  تکرش  هناخریبد  اب  نارهت  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
شیک هریزج  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  ییاشگزاب  لحم 

(026  ) 44423818: سکاف (، 176  ) :3 و 44424880 نفلت یتسپ 79416-95465  دک  شیک  قرب  بآ و  تکرش  شیک ، هریزج  : یزکرم رتفد 
(021  ) 22076157: سکفلت دحاو 6  هقبط 3 ، کالپ 17 ، یئارون ، دیهش  راولب  یدازحرف ، دیهش  راولب  برغ ، کرهش  : نارهت

:: نفلت :: WWW.KWPCO.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

Oracle ApexOracle Apex  کرومیرف کرومیرف ربرب   ینتبم   ینتبم یرتشم   یرتشم شرافس   شرافس رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزکرم هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  نایضاقتم  هب  نهپ  دناب  یاه  سیورس  یبایرازاب  شورف و  تیلماع  بذج  باختنا و  ییاسانش ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  دحاو  لیوحت :  :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو  فکمه  تارباخم ط  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  یاهتنا خ  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  کارا خ 

یبایرازاب تیریدم  هزوح   08632233110 :: نفلت :: www.markazi.tci.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

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/30هرامش تعاس 12/30  ات  دیدمت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5483999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Oracle Apex کرومیرف رب  ینتبم  یرتشم  شرافس  رازفا  مرن  هعسوت  دیلوت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 05132001025 و 05132001420 نفلت :: http://dev.razavi.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

نهپ نهپ دناب   دناب یاه   یاه سیورس   سیورس یبایرازاب   یبایرازاب وو   شورف   شورف تیلماع   تیلماع بذج   بذج وو   باختنا   باختنا ییاسانش ، ، ییاسانش ناونع : : ناونع 33

Oracle ApexOracle Apex  کرومیرف کرومیرف ربرب   ینتبم   ینتبم یرتشم   یرتشم شرافس   شرافس رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ 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 36 ھحفص 5 
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نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم تعاسعبنم  ) یرادا تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
(14:00

5484206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Recover Point تازیهجت شزومآ  ینابیتشپ و  یزادناهار ، بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تازیهجت شزومآ  ینابیتشپ و  یزادناهار ، بصن و  دیرخ ، صوصخ  رد  تکرش  نیا  هرامش 1401-04  هصقانم  رد  تکرش  یارب  داهنشیپ  هئارا  تلهم  هلیسونیدب 
هب ار  دوخ  تاداهنشیپ  روکذم  خیرات  ات  دنناوتیم  نایضاقتم  اذل  .ددرگیم  دیدمت  هبنشکی 1401/04/26  تعاس 14:00 )  ) یرادا تقو  نایاپ  ات   Recover Point
ار نآ  دیسر  لیوحت و  دحاو 6  موس ، هقبط  نایسراپ ، کینورتکلا  تراجت  تکرش  کالپ 42 ، هنوگلگ ، نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  سردآ : هب  تکرش  نیا  هناخریبد 

.دنیامن تفایرد 
دشاب :  یم  رکذ  هب  مزال 

 . تسا یقاب  دوخ  توق  هب  هصقانم  دانسا  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  *
.دنشابیم دیدج  داهنشیپ  هئارا  داهنشیپ و  رد  رغت  هب  زاجم  دنا  هدومن  هئارا  تمیق  تکاپ  ًالبق  هک  ییاهتکرش  تسا  یهیدب  * 

.دشابیم راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  شریذپ  در و  رد  تکرش  لایر  - غلبم 7،200،000،000  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  دحاو  کالپ 42 ، هنوگلگ ، نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  لیوحت :   :: 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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم :: 1401/04/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Symmantec Message Gateway (SMG  ) رازفا مرن  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، سکف نفلت ،  دوخ (  تاصخشم  لاسرا  قیرط  زا  دوش  یم  توعد   Symmantec Message Gateway (SMG  ) رازفا مرن  ینابیتشپ  بصن و  ناراکنامیب  زا 

.دنیامن یگدامآ  مالعا  کمایپ 10004441000444  هرامش  هب  خیرات 1401/04/28  ات  رثکادح  ناوخارف  ناونع  نینچمه  و  لیمیا ) سردآ ، 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

051-33563026 :: 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

Recover PointRecover Point تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

Symmantec Message Gateway (SMGSymmantec Message Gateway (SMG  ) ) رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یناسر   یناسر عالطا   عالطا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 36 ھحفص 6 
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   پاچهرامش خیرات  :: 1401/05/28 و 1401/05/29  اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

es.ihio.gov.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ لاسرا  هب  تبسن  تسادنمشهاوخ  اذل  دنک ، رازگرب  ار  دزی  ناتسا  تمالس  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  زیهجت  یزادناهار و  نیمأت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش رداص  مزال  مادقا  روتسد  راشتنالاریثک  دیارج  رد  پاچ  تهج 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

: هرادا تباث  ( - ) 09127268116 هارمه :  ) یبجر یضترم  یاقآ   :: نفلت نفلت
(96881832

:: 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

زکرم زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز زیهجت   زیهجت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار نیمأت ، ، نیمأت هژورپ   هژورپ 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 36 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

89-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   جنپهرامش تدم  هب  همانزور  رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور

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

5483893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارابتعا لحم  زا  ناگزمره  ناتسا  مشق ) هگنلردنب ، دابآ ، یجاح  کساج ،  ) یحاون رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یلخاد 

لاسکی  رثکادح  راک : ماجنا  نامز  تدم 
%10 تخادرپ : شیپ 

لوبق  دروم  تابلاطم  زا  رسک  دقن و  هجو  زیراو  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.233.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوب  مزال  تازیهجت  صصخت و  ، هبرجت یاراد  هک  یناراکنامیپ  هیلک 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اقلطم  دوش  یم  لصاو  یهگآ  رد  ررقم  تدم  اضقنا  زادعب  هک  یتاداهنشیپ  شودخم و  طورشم ،  اضما ،  دقاف  یاهداهنشیپ  هب 

تیاس  هب  هعجارم  دانسا : دیرخ   :: سردآ سردآ
ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا ، یروهمج  راولب  سابعردنب ، رازگ : هصقانم 

07631201529  - 07631201595 :: نفلت :: www.setadiran.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 07:00هرامش ریت 1401   21 هبنشهس ، یبایزرا : عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 23:59 دادرم 1401   3 هبنشود ، یبایزرا : نایاپ  خیرات 

dargah.nicico.com :: عبنم 3عبنم هبنشود ، یبایزرا : دانسا  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 23:59 دادرم 1401 

5484163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  هدودحم  رد  ینیمز  ریز  یاهبآ  حطس  گنیروتینام  تهج  یا  هدهاشم  هاچ  هقلح  رفح 30  ثادحا و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحاون یحاون ردرد   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح حرط   حرط هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

عمتجم عمتجم هدودحم   هدودحم ردرد   ینیمز   ینیمز ریز   ریز یاهبآ   یاهبآ حطس   حطس گنیروتینام   گنیروتینام تهج   تهج یایا   هدهاشم   هدهاشم هاچ   هاچ هقلح   هقلح   3030 رفح   رفح وو   ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 36 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ ناتسا  ناجدوس  رهش  " ftth حرط یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR Www.chb.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/04/23هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم

5483890 :: هرازه هرازه .دشابدکدک   یم  کرادم  دانسا و  لیوحت  نایاپ  زا  سپ  هامکی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هکبش  ویتکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یدقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.993.250.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ، لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

رهش رهش " " ftthftth حرط   حرط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

هکبش هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 36 ھحفص 9 
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 36/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484155 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا زاف 2   FTTH هعسوت حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132328 :: 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

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 35/ع/1401 یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/29هرامش ات : تلهم   1401/04/21 زا : تلهم   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484159 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیهال ناتسرهش  زاف 2   FTTH هعسوت حرط  هژورپ  یارجاهعسوت  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: 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

یلزنا یلزنا   22 زاف   زاف   FTTHFTTH  هعسوت هعسوت حرط   حرط ناونع : : ناونع 1212

FTTHFTTH  هعسوت هعسوت حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجاهعسوت   یارجاهعسوت حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 36 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/56/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484161 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروکچپ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09112754113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهپ5483926 دناب  یاه  سیورس  یبایرازاب  شورف و  تیلماع  بذج  باختنا و  هحفص 4)ییاسانش ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرونربیف5484199 حرط  هحفص 15)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5484206Recover Point تازیهجت شزومآ  ینابیتشپ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5484251 یکیزیف  تخاسریز  زیهجت  یزادنا و  هار  نیمأت ، هحفص 4)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دروکچپ دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 36 ھحفص 11 
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ویه یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کت  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش تعاس 8 زا  : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زا هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم  خیرات 1401/4/23 -  هبنشجنپ -  زور 

خیرات 1401/5/1 هبنش -  زور  تعاس 19 -  ات  : تیاس

تلاسر  :: عبنم زورعبنم تعاس 19 -  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/5/12 هبنشراهچ - 

5483683 :: هرازه هرازه - دکدک   هبنشجنپ زور  تعاس 8  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/05/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/5/13

دیرخ و هژورپ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  ویه ، یاتسور  یمالسا  یاروش  هخروم 1401/3/18  هرامش 27  هسلجتروص  دانتسا  هب  درادرظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم 2001050158000005  هرامش  هب  .دیامن  یرهش  نویزیولت  یزادنا  هار  بصن و 

هام راک 3  نامز  تدم  لایر -  هژورپ 7.400.000.000  دروآرب  ویه -  یاتسور  رد  عقاو  یرهش  نویزیولت  بصن  دیرخ و  هژورپ  یا  هلحرم  کت  یمومع  هصقانم  ناوخارف 

لایر  نیمضت 370.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

ویه یرایهد  نامتخاس  جیسب ،  نابایخ  یماظتنا ،  هاگساپ  زا  رتالاب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  راولب  ویه ،  یاتسور  غالبجواس ،  ناتسرهش  زربلا ،  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ
021-85193768-88969737: مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم 

نفلت 026-44642746-44643660  :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 36 ھحفص 12 
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ویه یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050158000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484011 :: هرازه هرازه :: 1401/05/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  ویه ،  یاتسور  یمالسا  یاروش  هخروم 18/03/1401  هرامش 27  هسلجتروص  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  ویه  یرایهد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  یرهش  نویزیولت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هژورپ 

غالبجواس  ناتسرهش  ویه  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یرهش  نویزیولت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

7,400,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   370,000,000 نیمضت :  غلبم 

همان تنامض  ریاس   . دشاب یرایهد  هدرپس  باسح  هب  زیراو  دقن  هجو  ای  یکناب و  ربتعم  همانتنامض  ًامتح  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب  یمن  دات  دروم  هدش  رکذ  دراوم  زجب  اه 

19:00 تعاس : 1401/06/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ویه یرایهد  یلصا  نامتخاس  ویه  یاتسور  درگتشهرهش  زربلا  ناتسا   ، 3337184675 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
02644643660-09361418125

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483835 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

ویه ویه یاتسور   یاتسور ردرد   عقاو   عقاو یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 36 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  هصقانم  هب  توعد  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  تعاس 08:00  خیرات 1401/04/22  زا   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
.زور تدم 8 هب  رهظ  زا  دعب  تعاس 19:00   1401/04/30

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484147 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ایسا  ناهفصا  ناتسا  بعش  ناشاک و  هبعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یکینورتکلا و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن و ینابیتشپ و  ءارجا ،  یحارط ،  شورف ،  هقباس  یاراد  راکنامیپ -: شریذپ  طیارش  ناهفصا 3 ) ناتسا  یلم  کناب  بعش  ناشاک و  هبعش  : هژورپ ءارجا  لحم  ( 2

یریوصت تراظن  یتینما و  یاه  متسیس  یزادنا  هار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 36 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khoozestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام ناتسرهش  نیبرود  یرونربیف 25  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/715/776/500 دروارب غلبم 

لایر هدرپس 583/300/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33339006 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یحاون5483893 رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5484147 تراظن  متسیس  یکینورتکلا و  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرونربیف یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 36 ھحفص 15 
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا و حرش  هب  تشر  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ، ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ کرادم 

1101001225000012 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 11 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/04/28  هبنش  هس  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم وو   مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   تشر   تشر هاگدورف   هاگدورف تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس هکبش ، ، هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

2020

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

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

زا 36 ھحفص 16 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ،  هارمه  هب   FORTIGATE-100F لاوریاف هاگتسد  کی  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000180 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-100F لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش   ) تسویپ حرش  اب  قبلطم  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ،  هارمه  هب   FORTIGATE-100F لاوریاف هاگتسد  کی  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یراکش یاقآ   09135162131

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32828419-056  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش نایاپ خیرات   09:00  - 1401/04/22 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13:30  - 1401/04/30

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 00:00عبنم  - 1401/04/30 دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  زاوها  هر ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  کرادم  دحاو  یاه  هدنورپ  نکسا  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

220,000,000 لایر همانتنامض : غلبم  - 300000 دانسا :  شورف  غلبم   :: 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

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب  / / FORTIGATE- 100FFORTIGATE- 100F لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

ینامرد ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم دحاو   دحاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 36 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w2sh8f8nwznq5?user=37505&ntc=5483963
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5483963?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/znrg5ulbw5uhf?user=37505&ntc=5484179
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5484179?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  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 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سکع  تاصخشم و  قبط   YASKAWA FREQUENCY CONVERTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000435 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص هدنیآ  یروانف  دامن  هدننک  هضرع  عجرم   YASKAWA هدنزاس عجرم   7b4a لدم یتعنص  یاهروتومورتکلا  دنمشوه  روترونیا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492831-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

YASKAWA FREQUENCY CONVERTERYASKAWA FREQUENCY CONVERTER ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 36 ھحفص 18 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(STATION MODULE ENCLOSURE)

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
1101096347000091 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
STATION MODULE ENCLOSURE

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
07731317741 سکف :   07731317248 نفلت : 

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

31317248-077  ، 31317260-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک ولف   ولف 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 36 ھحفص 19 
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  مزاول  افطا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  اب  لمح 

تداعس 09132114134 سدنهم 
1101003543000088 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید  3434 یراوید قیرح   قیرح افطا   افطا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ 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 36 ھحفص 20 
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  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 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  قیرح  مالعا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

تداعس 09132114134 سدنهم 
1101003543000087 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول 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 :
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

N2O ددع یرتیل 60  لوسپک 40 ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  سکنوتنا 120  ژراش 

.CO2 ددع ژراش 6 
.ههام دادرارق 6  بلاق  رد 
.هام تهج 6  دادعت  لک 

1101005443000038 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 186 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لوسپک یلیوحت  دیسر  قبط  ههام  ود  تروص  هب  تخادرپ 

 . زوجم یاراد 
 . مالعتسا هدنرب  اب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

 . ناتسرامیب رد  لیوحت 
.ناتسرامیب دات  دروم  الاک 

یحطبا سدنهم  اب 33011392  یگنهامه 

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

33537000-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراوید 548420534 قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  هحفص 18)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5484212 مالعا  هحفص 18)مزاول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

66 تهج   تهج دادعت   دادعت لکلک   .ههام   .ههام   66 دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   . . CO2CO2 ددع   ددع   66 ژراش   ژراش ددع   ددع   12 0120 سکنوتنا   سکنوتنا ژراش   ژراش   N2ON2O ددع   ددع   6060 یرتیل   یرتیل 4040 لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع
.هام .هام

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 36 ھحفص 22 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Synology یژول ونیس  هکبش  زاس  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راتسا ارتلا  ارت  تشه  دراه  ددعراهچ  هارمه  هب   DiskstationDs920

1101003290000052 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   NAS BLACK ARMC 440 لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  دازا  یرگسع  سدنهم  یاقا  هرامشاب 09352741000  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راتسا راتسا ارتلا   ارتلا ارت   ارت تشه   تشه دراه   دراه ددعراهچ   ددعراهچ هارمه   هارمه هبهب     Synology DiskstationDs920Synology DiskstationDs920 یژول   یژول ونیس   ونیس هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) P/F GO PRESSURE REGULATORS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002018 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH یتراجت مان   PBS-105 لدم یراشف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نمرهب هیسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIMIT SWICHT یتراجت مان  لدم 0311  قرب  نایرج  لصو  عطق و  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپآ  زادرپ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GO Swicth لدم یسیطانغم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F GO PRESSURE REGULATORSP/F GO PRESSURE REGULATORS ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 36 ھحفص 24 
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ جرد  ییاهن  تمیق  هعجارم و  تسویپ  هب  مدوم  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000127 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT لدم  ADSL مدوم الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یارب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  نآ  تاقلعتم  یرازفا و  تخس  لاوریافدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  رادیرخ  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  .

1101003590000082 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG60C لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسر 1403 رس  ازخا 007 و 009 و002 و 005 و 008  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 3030

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 36 ھحفص 25 
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نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن لمح و  هنیزه   . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  نانمس  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  تخاس  ریز  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یدقن  تخادرپ   . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب 

1101003590000083 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

عجرم یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 12  سیلیس  یداه  سنج   OCFC-SM-AY 2x6 دک  SM ربیف اب  دلیف  هلژ  یلاناک  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 

رتم 20 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

سوواط رتویپماک  یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   NEXT یتراجت مان   DTQ 185 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   HUA WEI یتراجت مان   OSX010000 لدم تروپ  هنایار 24   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 
ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 

رتم 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

موادم اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  یتراجت  مان   AH 65 تیفرظ  V 12 ژاتلو  SANAT 1265 لدم  UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: 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

تاعالطا5483694 یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ، ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
.تسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

شزرو شزرو لکلک   هرادا   هرادا تخاس   تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 36 ھحفص 26 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هعبات5483916 زکارم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 30)ءاقترا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاهتیلاعف5483963 هرواشم و  یسیون ، همانرب   / FORTIGATE-100F لاوریاف هاگتسد  کی  نیمات 
هنایار هب  طوبرم 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش بصن  هیاپ  یور  دیاب  اه  نویزیولت  زا  یکی  نمض  رد   P3 نشیلوزر رود  نیا  یرتم  یرهش 18  نویزیولت  هاگتسدود  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک زور  تفه  تدم  هب  دشاب  رتم  هیاپ 1  عافترا 

1101003290000050 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگناخ یصخش و  یاهالاک  هیارک  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور تدم 7  هب  تیاغل 1401/5/6  هخرومزا 1401/4/31 یرهش  نویزیولت  هراجا  دیریگب  سامت  دنولیلج  یاقا  هرامشاب 09913985754  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: 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

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسدود   هاگتسدود هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 36 ھحفص 27 
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زرواشک یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفس یئزج ) کت   ) درس یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090721000002 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زرواشک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یشاقنو یدنب  هتسب  لیاسو  الاک :  هورگ 

مرگولیک  490 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

ژد نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ .  لیمکت  هدنشورف  طسوت  دیاب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناریا  یلم  درادناتسا  یاراد  دیاب  الاک  تیفیک  - 2

5973179139 یتسپ :  دک  زرواشک ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  راولب  زرواشک  رهش  ژد  نیهاش  ناتسرهش  ژد ،  نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46363196-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46363197-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس یئزج ) ) یئزج کتکت    ) ) درس درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر 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 36 ھحفص 28 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  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 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تدم  هب  تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  ربارب  رباعم  یشک  طخ.ورباع  طوطخ  یزیمآ و  گنر  یکیفارت  میالع  بصن  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مود هلحرم  دیدجت   ) تسویپ تسیل  اب  ربارب  لاس 

1101094564000006 زاین :  هرامش 
لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا تخادرپ  لباق  تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  اب  ربارب  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یدزمتسد و  تروص  هب  درکراک  غلبم  - 

دیامن یراذگراب  حضاو  تروص  هب  اضما  اردادرارق  لودج و  تاحفص  همه  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  لودجراکنامیپ  - 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یشک   یشک طخ.ورباع   طخ.ورباع طوطخ   طوطخ وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یکیفارت   یکیفارت میالع   میالع بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 36 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11/401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   لیطعتهرامش یاهزور  زج  هب  هزور  همه  هیعالطا  نیا  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رد  یرهش  رباعم  هینبا و  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم حطس  رد  تلافسآ  یریگ  هکل 

هقطنم حطس  رد  یشکراوید 
هقطنم حطس  رد  یسدنه  حالصا 

رباعم اه و  نابایخ  یشک  طخ 
یکیفارت تازیهجت  بصن  دیرخ و 

ناراب بآ  هاچ  هیقنت  رفح و 
هقطنم حطس  رد  ریگ  تعرس  یارجا 

.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  مالعتسا  یهگآ  پاچ  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  هقطنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبرغ نادیهش  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 11  تفایرد :   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یشکراوید   یشکراوید هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   یرهش   یرهش رباعم   رباعم وو   هینبا   هینبا یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
... ...

3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نانمس ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 02333345150 تسویپ  هگرب  تاصخشم  دادرارق و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003173000009 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02333345150 تسویپ  هگرب  تاصخشم  دادرارق و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513987336 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342323-023  ، 33326756-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347267-023 :: 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

نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3737

هعبات هعبات زکارم   زکارم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هدنشورفاب لاسرا  هنیزهو  نادمه  ناتسااب  تیولوا.تسویپ  تسیل  قبط  هرادا  نیا  هعبات  زکارم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دقن یقابو  قاروا 24/10/403  لایر  نویلیم   450

1101000107000033 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
عجرم تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-NVR16D2-4K لدم هلاناک  هکبش 16  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

تراهم ملع و  دیون  هدننک  هضرع 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
ملع و دیون  هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-IPD28DBR لدم  DOME هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

تراهم
ددع 3 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
ملع و دیون  هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-IPD35DBE لدم  DOME هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

تراهم
ددع 12 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تادنتسم  لاسرا  .دامرف  تمیق  مالعا  قیقد  هعلاطمزا  سپو  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518788161 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  روشحلس  یرتم  نازابناج 18  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229844-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222630-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000156 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5484186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000155 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3939

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4040

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

یراوید 548420534 قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  هحفص 18)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

قیرح5484212 مالعا  هحفص 18)مزاول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ت-1-01 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5483651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش  تاجناخراک  ینتخاس  تاعطق  نیمات  یناگرزاب  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زایندروم یاه  صصخت 

مرن هب  طلسم  عیانص  سانشراک  راک - هقباس  لاس  هس  کیناکم  سانشراک  یژولاتم - یارتکد  ای  دشرا و  سانشراک  دیلوت - تخاس و  یارتکد  ای  دشرا و  سانشراک 
هژورپ لرتنک  یاهرازفا 

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش  زاریش  هداج  رتمولیک 50  ناجریس  ناتسرهش  ارجا  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09139964877 :: نفلت :: SJSCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تاجناخراک5483651 ینتخاس  تاعطق  نیمات  یناگرزاب  تامدخ  هحفص 35)ماجنا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5483667Oracle Apex کرومیرف رب  ینتبم  یرتشم  شرافس  رازفا  مرن  هعسوت  دیلوت و  هحفص 4)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیکرتشم5483678 روما  عماج  رازفا  مرن  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5483694 یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ، ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
.تسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5483999Oracle Apex کرومیرف رب  ینتبم  یرتشم  شرافس  رازفا  مرن  هعسوت  دیلوت و  هحفص 4)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5484227Symmantec Message Gateway  ) رازفا مرن  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ  یناسر  عالطا 
(SMG

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاجناخراک تاجناخراک ینتخاس   ینتخاس تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات یناگرزاب   یناگرزاب تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 36 ھحفص 35 
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(( 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   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

یریوصت5484147 تراظن  متسیس  یکینورتکلا و  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 36 ھحفص 36 
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