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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   22 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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4141 ))

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

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

زا 49 ھحفص 1 

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


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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 30

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

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

زا 49 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( 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 3  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

زا 49 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507853 :: هرازه هرازه اه 1401/05/25دکدک   تکاپ  ییاشگزاب  تعاس 11   - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  نیوزق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  نیکرتشم  یدنامید  یداع و  تاباعشنا  یریگ  هزادنا  مزاول  حالصا  بصن و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیکرتشم هب  کمایپ  لاسرا  تامدخ  دیرخ  نینچمه 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ....و 

ورین هنیمز  رد  یراکنامیپ  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  یناقلاط  نابایخ  یادتبا  جع (  ( رصعیلو عطاقت  نیوزق -  : سردآ فلا  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

88969737: مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم  -33239270-028 :: نفلت نفلت
و 85193768

Www.Setadiran.ir :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/119 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508394 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میرف نیم  یداینب  یاه  رازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق تالماعم و  هرادا  مشش  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

نیکرتشم نیکرتشم یدنامید   یدنامید وو   یداع   یداع تاباعشنا   تاباعشنا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول حالصا   حالصا وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

رازفا رازفا مرن   مرن وو   لماع   لماع متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 :

زا 49 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک - یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ت1400/574 :: م .  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یتعنصریغ  یتعنص و  یاه  نامتخاس  کیتاموتا  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت الاک و  نیمأت  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا زاگ  تفن و 

لاسکی تدم  لایر   128/700/000/000 دروارب غلبم 

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  زاگ -  تفن و  هتشر  رد  رتالاب  ای  5 و  هبتر تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  لایر -  نیمضت 6/435/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

:: سردآ سردآ

32125420-061-06132121611 :: نفلت :: AOGC.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ نارمع /15 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/05/09هرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  زا 1401/05/02   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508087 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوکسم یاه  کرهش  ییاجر و  دیهش  یردنب  عمتجم  عوبطم  هیوهت  بالضاف و  یرایبآ ، قیرح ، ءافطا  یناسربآ ، تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام - راک 12  یارجا  تدم  لایر -  دروآرب 548.374.308.467  رنهاب - دیهش  ییاجردیهش و 

-

تازیهجت تاسیسات و  هیاپ 4  لقادح  ای  بآ  هیاپ 4  لقادح  یدنب  هبتر  یهاوگ  لایر - همانتنامض 16.967.486.170  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه  یزکرم ط  نامتخاس  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  هرادا  یزکرم  هناخریبد  یکیزیف : لیوحت   :: سردآ سردآ
نفلت یگدیسر  نامیپ و  روما  نارمع  یسدنهم و  دحاو  ناگزمره  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب  رازگ : هصقانم 

07632123606

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.shahidrajaeeport.pmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.iets.mporg.ir http://sajar.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، تازیهجت تازیهجت وو   الاک   الاک نیمأت   نیمأت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 33

یردنب یردنب عمتجم   عمتجم عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت وو   بالضاف   بالضاف یرایبآ ، ، یرایبآ قیرح ، ، قیرح ءافطا   ءافطا یناسربآ ، ، یناسربآ تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار 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 49 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507795 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لایردرایلیم دروآرب 30  ینارمع -  تارابتعا  لحم  زا  دصرد  ساسارب 15  یتارابتعا  اب  رهشهب  کی  زاف  یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هام ماجنا 6  تدم 

دقن هجو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشهب  یتعنص  کرهش  زرمغاز  رهشهب -  هداج  رتمولیک 5  ناردنزام  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
ناردنزام یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هناخریبد  دانسا : هئارا 

:: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5508085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یتارباخم  هکبش  لیمکت  روظنم  هب  اتید  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.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

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

اتید اتید چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 49 ھحفص 6 
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یزکرم هقطنم  تیریدم  ناریا  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4  / :: 1401/م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  حرش  هب  لوژام  تراک 100G و  یدادعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/00  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 481/680/000  غلبم 

تاکرادت هرادا  دحاو  فکمه  هقبط  تارباخم  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا   :: سردآ سردآ

33255100 :: نفلت :: www.markazitci.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

هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما راگدای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هواپ  هبرسناورریسم  یرونربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir Kermanshah.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

لوژام لوژام وو     100100 GG تراک   تراک یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یرونربیف یرونربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع 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 49 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508305 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر (  10،000،000،000 لایر (  درایلیم  هد  غلبم  تراک  عاجرا  دنیآرف  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 33244734- قاتا 131  ینابیتشپ  یناسنا و  عبانم  هعسوت  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت  : یناشن  :: سردآ سردآ
33274714

021-1456: سامت زکرم   :: نفلت :: https://www.setadiran.ir/setad/cmsنفلت 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

نیکرتشم5507853 یدنامید  یداع و  تاباعشنا  یریگ  هزادنا  مزاول  حالصا  بصن و  تایلمع  هحفص 4)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5508394 مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداد هداد زکرم   زکرم تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 49 ھحفص 8 
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نارهت هقطنم 22  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

08-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یمعبنم زور  تدم 10  هب  یهگآ  رشن  خیرات  زا  : دانسا هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
( دوش یم  هبساحم  زین  یهگآ  راشتنا  زور   ) .دشاب

5508179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  هقطنم 22  رباعم  حطس  رد  یزلف  تاعونصم  هدرن و  بصن  هیهت و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لاس 1401  رد  هقطنم 22  حطس  رد  نیلولعم  رباعم  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  یزاس  حطسمه  - 

لاس 1401  رد  لیردراگ )  ) یزلف یاه  ظافح  هیهت  - 
یرابخا یماظتنا و  ییاسانش ، یاهولبات  یکیفارت و  تازیهجت  هیهت  - 

لاس 1401  رد  رنب  یروآ  عمج  یرادهگن و  پاچ ، یحارط ، دیرخ )  ) هیهت - 
هکبش ریگبوسر  ریگ و  هلابز  یاه  هچضوح  تاسیسات و  اه و  لیسم  ، اه لاناک  یرادهگن  یرادرب و  بوسر  یبوریال ، یزاس ، هزیکاپ  تفاظن و  ییارجا  تایلمع  - 

تراک ندوب  اراد  نینچمه  .دنشاب  هصقانم  یصوصخ  طیارش  دانسا و  رد  جردنم  طیارش  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  : یضاقتم طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  نارهت  یرادرهش  تیاس  رد  تامدخ  ناگدنهد  هئارا  الاک و  ناگدننک  نیمات  هناماس  ربتعم  یکینورتکلا 

تنواعم هناماس  رد  تسیاب  یم  راکنامیپ  مان  نینچمه  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  ای  یربارت  هار و  هیاپ 5  تیحالص  ندوب  اراد  فیدر 1 و 2:
یم یمازلا  نارهت  یرادرهش  اب  هباشم  دادرارق  هنومن  کی  هئارا  فیدر 3 و 4: .دشاب  زاجم ) فقس  یلایر و  تیفرظ  یاراد  نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و 

پاچ و هتشر  ای  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزا  زا س  تاسیسات  ای  هینبا  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ  ندوب  اراد  فیدر 5: .دشاب 
ندوب اراد  فیدر 6: .دشاب  یم  یمازلا  نامیپ ، غلبم  اب  طبترم  هبتر  اب  نارهت  یرادرهش  یرهش  تامدخ  روما  یرهش  هعسوت  یزیر و  همانرب  لک  هرادا  زا  رنب  بصن 

هنومن کی  هئارا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  نامیپ ، غلبم  اب  طبترم  هبتر  اب  هینبا  ای  بآ  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ 
دشاب یم  یمازلا  نارهت  یرادرهش  اب  هباشم  دادرارق 

دحاو هقطنم 22 ، یرادرهش  کی  هرامش  نامتخاس  یرقاب ، دیهش  کرهش  برغ ،) تمه   ) یزارخ دیهش  هارگرزب  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم  :: ب - سردآ سردآ
اهدادرارق روما 

:: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ظافح ظافح هیهت   هیهت نیلولعم -  -  نیلولعم رباعم   رباعم وو   سوبوتا   سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه رباعم - -  - -  رباعم حطس   حطس ردرد   یزلف   یزلف تاعونصم   تاعونصم وو   هدرن   هدرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : - - ناونع
...و ...و لیردراگ ) ) لیردراگ  ) ) یزلف یزلف یاه   یاه
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هتبون - کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

عورش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هام راهچ   ) هام تدم 4  هب  لایر و  هیلوا 16/161/364/289 دروآرب  غلبم  اب  نیوزق ، رهش  هر )  ) ماما راگدای  هژورپ  ییانشور  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق یرادرهش  رد  عقاو  یزکرم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

33239283 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ییانشور ییانشور یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5507966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ شزومآ  عماج  یاه  هناماس 

تاعالطا  لاقتنا 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن

1101093251000006 زاین :  هرامش 
یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یا هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  شزومآ  متسیس  ریز  یهاگشناد  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دیراورم زاس  هناماس 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزومآ تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ شزومآ  عماج  یاه  هناماس 

تاعالطا  لاقتنا 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن

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

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس رارقسا   رارقسا وو   شزومآ   شزومآ ,, بصن بصن تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا یکشزپ   یکشزپ شزومآ   شزومآ عماج   عماج یاه   یاه هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ تیریدم   تیریدم نویساموتا   نویساموتا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع
شزومآ شزومآ
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ورین 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 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5508010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادباسح رازفا  مرن  همانرب  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000076 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  یبنج  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح رازفا  مرن  همانرب  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5508344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف 

1101003143000526 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زیربت داریپ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  هتفرشیپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1500 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادباسح یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن همانرب   همانرب هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1313

شیپ شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5508409 XV هب  MOV کیجال رغت   ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  تارغت 
گنیروتینام DCS رد یروبع  یرولف  هبساحم  کیجال  تخاس  گنیروتینام و   DCS و ESD

هحفص 13) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یسامت  ریغ  هربیو  رونسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000120 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسامت یسامت ریغ   ریغ هربیو   هربیو رونسنس   رونسنس ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یکینورتکلا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپ  هناگادج  تروص  هب  یلام  / ینف داهنشیپ 
1101001105001126 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   A لدم یکیرتکلا  روتروناک  دربراک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
تس 10 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  لطاب  داهنشیپ  تسویپ ، هب  یلام  / ینف داهنشیپ  نتشادن  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تفن  دنلب  تسرهف  رد  تیوضع 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33490316-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 1616

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

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

5507953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش لامش  گنیچاپسید  لرتنک  زکرم  یارب  مزال  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000160 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  داتس  هناماس  رد  اددجم  ءاضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشاب  یم  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  رظن  دروم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103628-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید گنیچاپسید لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم یارب   یارب مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

قیرح قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قباطم  قیرح  مالعا  مزاول  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090703000015 زاین :  هرامش 

ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SESA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  یبیکرت  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 49 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 451 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   ZTA لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NSC یتراجت مان   Housing C1 لدم یناشن  شتآ  لنپ  لرتنک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   S4-34415 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  مالعتسا  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  روتکاف و  شیپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قباطم  قیرح  مالعا  مزاول  روتکتد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم سانشراک  دات  زا  سپ  ههام و  تخادرپ 2  ددرگ .  یرازگراب 

8861693313 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - یا هنماخ  هللا  تیآ  راولب  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227331-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222617-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 

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

زا 49 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ap2vkcj4mhe6v?user=37505&ntc=5507964
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5507964?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  امازلا  رنشیزوپ  ملق  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیلس دیرخ 06152132305  سانشراک  سامت  هرامش 

1101093202000367 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FISHER هدنزاس عجرم   FISHER یتراجت مان   FIELDVUE DVC6200 لدم دنمشوه  رنشیزوپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC لرتنک متسیس  یاه  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002041 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیک راتسا  فلگ  نیشرپ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   Solar یزاگ نیبروت  یکینورتکلا 11-120564  تراک  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 34  هک  اضاقت  متیآ  یارب 4  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنشیزوپ رنشیزوپ ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک - - PLCPLC  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 08 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  تارغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیروتینام DCS رد یروبع  یرولف  هبساحم  کیجال  تخاس  گنیروتینام و   DCS و ESD رد XV هب  MOV کیجال رغت 

1101091863000618 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/31 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  تارغت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  یتسویپ  یاه  لیاف 

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

32223613-084  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخاس تخاس وو   گنیروتینام   گنیروتینام   DCSDCS وو     ESDESD  ردرد XVXV  هبهب   MOVMOV  کیجال کیجال رغت   رغت   ISFISF دحاو   دحاو   ESD ,  DCSESD ,  DCS یاه   یاه متسیس   متسیس ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تارغت   تارغت ناونع : : ناونع
گنیروتینام گنیروتینام DCSDCS ردرد یروبع   یروبع یرولف   یرولف هبساحم   هبساحم کیجال   کیجال

212 1
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5507754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهکچ لحم  زا  دوخ  یناشن  شتآ  دحاو  تهج  عافترا  رد  تاجن  مزاول  تس  تسد  کی  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن دیرخ  هب  مادقا  یمدرم 

1101030148000052 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE

تس 1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب مادقا  یمدرم  یاهکچ  لحم  زا  دوخ  یناشن  شتآ  دحاو  تهج  عافترا  رد  تاجن  مزاول  تس  تسد  کی  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن دیرخ 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: 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

سیدرپ یروانف  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یئارجا  یاه  هشقن  یحارط  تراظن و  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000050 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  تاحیضوت  رد  میقتسم  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ دحاو   دحاو تهج   تهج عافترا   عافترا ردرد   تاجن   تاجن مزاول   مزاول تستس   ناونع : : ناونع 2222

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یئارجا   یئارجا یاه   یاه هشقن   هشقن یحارط   یحارط وو   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  طیارش  قباطم  رتم  قیرح 3500  مالعا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090703000014 زاین :  هرامش 

ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 3500 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمومع و طیارش  دوش  یرازگراب  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  طیارش  قباطم  رتم  قیرح 3500  مالعا  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زکرم سانشراک  دات  زا  سپ  ههام و  تخادرپ 2  .ددرگ  یرازگراب  اضما و  رهم و  یصاصتخا 

8861693313 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - یا هنماخ  هللا  تیآ  راولب  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227331-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222617-038 :: 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 لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  ریاف  یلپا  بای و  هلعش  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000166 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   LB 40/40 لدم قیرح  مالعا   UV-IR بای هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ هناماس  تسویپ  اضماورهم و  هدناوخ و  مالعتسارد  تکرش  طیارش  - تسا لخاد  تخاس  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم رتم   رتم   35003500 قیرح   قیرح مالعا   مالعا لباک   لباک ناونع : : ناونع 2424

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا انمض   انمض یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم ریاف   ریاف یلپا   یلپا وو   بای   بای هلعش   هلعش روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ هرادا  یتسویپ  ریداقم  قبط  دزمتسد  زاین و  دروم و  تازیهجت  حلاصم و  مزاول و  یمامت  اب  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یچمای یارسکشک و 

1101091504000220 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یمجح 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارسکشک و زاگ  هرادا  یتسویپ  ریداقم  قبط  دزمتسد  زاین و  دروم و  تازیهجت  حلاصم و  مزاول و  یمامت  اب  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هدش و  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  ریداقم  زیر  ناریا -  زاگ  یلم  تکرش  یاهرادناتسا  قباطم  یچمای - 

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

43123194-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5507964 مالعا  مزاول  هحفص 13)روتکتد و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ هرادا   هرادا یتسویپ   یتسویپ ریداقم   ریداقم قبط   قبط دزمتسد   دزمتسد وو   زاین   زاین وو   دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم وو   مزاول   مزاول یمامت   یمامت اباب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یچمای یچمای وو   یارسکشک   یارسکشک

2626
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / یناریا دنرب  هکبش   UTM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000430 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  ( 09122600352) سانشراک دات  مدع  تروص  رد  / ربراک تنرتنیا و 200  یدورو  اب 3 / یناریا دنرب  هکبش   UTM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  = رتشیب تاعالطا  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  / هدنشورف هدهع  هب  لمح 

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // یناریا یناریا دنرب   دنرب هکبش   هکبش   UTMUTM ناونع : : ناونع 2727
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رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco WS-C9200L-48T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003483000054 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  چیئوس  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco WS-C9200L-48T-4G-ECisco WS-C9200L-48T-4G-E  لدم لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2828
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رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR4431/K9 لدم وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003483000052 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  رتور  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISR4431/K9ISR4431/K9  لدم لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 2929
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE SAN Storage هاگتسد شزومآ  یزادنا و  هار  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095112000245 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HPE SAN Storage هاگتسد شزومآ  یزادنا و  هار  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE SAN StorageHPE SAN Storage هاگتسد   هاگتسد شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسلج نلاس  ییارآزاب  اقترا و  زیهجت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا تسویپ  یسررب 

1201093907000169 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

هسلج نلاس  ییارآزاب  اقترا و  زیهجت ،  - 
تسیمازلا تسویپ  یسررب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
نلاس  1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسلج نلاس  ییارآزاب  اقترا و  زیهجت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  یسررب 

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسلج هسلج نلاس   نلاس ییارآزاب   ییارآزاب وو   اقترا   اقترا زیهجت ،  ،  زیهجت ناونع : : ناونع 3131

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   اتید   اتید دوید   دوید ،، رتیلپسا رتیلپسا ،، لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت ریاس  اتید و  دوید  ، رتیلپسا ، لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000268 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیوپ هدنزاس  عجرم  نیون  هداد  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  هکبش  تخاسریز   Firewall هکبش تینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نیون هداد 
هتسب 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ابص طابترا  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   G200 لدم هنایار  هکبش  دوید  اتید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان   MICRO SD-HC 32GB C4 لدم  GB 32 تیفرظ  MICRO SD هظفاح تراک  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

مان  m 1 یکیتسالپ هتسب   mm^2 25/5 عطقم حطس   LSZH قیاع سنج  یسم  یداه  سنج   Patch Cord Cat 6A-S/FTP-RJ45 هکبش لباک  الاک :  مان 
نیرفآ مظن  یامزآ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PREMIUM LINE SYSTEM هدنزاس عجرم   PREMIUM LINE SYSTEM یتراجت

ددع 18 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

مان  m 3 یکیتسالپ هتسب   mm^2 25/5 عطقم حطس   LSZH قیاع سنج  یسم  یداه  سنج   Patch Cord Cat 6A-S/FTP-RJ45 هکبش لباک  الاک :  مان 
نیرفآ مظن  یامزآ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PREMIUM LINE SYSTEM هدنزاس عجرم   PREMIUM LINE SYSTEM یتراجت

ددع 18 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   NBGME یتراجت مان   FC-LC لدم  m 25 لوط  PATCH CORD SM SIMPLEX یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هنایمرواخ رتسگ  هنیهب  رون  هدننک 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

فاریس تعنص  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم   BELIEF یتراجت مان   ARS12 لدم  BTU 12000 تیفرظ یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HP COMPANY هدنزاس عجرم   B21-710608 لدم  GB 16 تیفرظ  HBA هظفاح تراک  الاک :  مان 

انروس دنمشوه 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  لیمکت و  ، هعلاطم اقیقد  ، تسویپ ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  مرف  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لیوحت  ، تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  ار  الاک  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریا  زا  مالعتسا  نیا  تهج 

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38274632-081  ، 38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تارباخم  مزاولو  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000192 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 0/5 عطقم حطس  هتشر 2  دادعت  لدم 0.5  یسم  سنج  تارباخم  یجوز  ود  لباک  الاک :  مان 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک 
رتم 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح  هنیزه  دشاب - درادناتساو  کی  هجرد  دیاب  اه  الاک  تسا - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم مزاولو   مزاولو لباک   لباک ناونع : : ناونع 3333
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5508322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  تساوخرد 

1101000045000469 زاین :  هرامش 
قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-1673-U-RP-16G لدم  TB 160 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  تساوخرد 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TBTB  160160 تیفرظ   تیفرظ هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ 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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000034 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEALINK یتراجت مان   HX 2600 لدم سکتوان  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  اه  هنیزه  ریاسو  لمح  یاه  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا5507966 یکشزپ  شزومآ  عماج  یاه  هناماس  شزومآ  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن تاعالطا 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد5508409 XV هب  MOV کیجال رغت   ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  تارغت 
گنیروتینام DCS رد یروبع  یرولف  هبساحم  کیجال  تخاس  گنیروتینام و   DCS و ESD

هحفص 13) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3535
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5507695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتسویپ 40  یتاصخشم  اب  ینابایخ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یتساوخرد 5 تاصخشم  اب  روتکژورپ 

1101091750000111 زاین :  هرامش 
سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت ایرآ  رون  نیئور  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMD-LED لدم ییانشور  روتکژورپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
تعنص تابر  لارام  هدننک  هضرع  عجرم  رانای  لدم   W 150 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  - دنشاب هتشاد  ضیوعت  ربتعم و  هلاس  یتناراگ 5 لقادح  دیاباهالاک  - دشاب یم  دازآ  هقطنم  نامزاس  یزکرمرابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولاضریلع مناخ  هدننک 04131351110  تساوخرد  سامت  هرامش  - رئاز یاقآ  دیرخ 09143925904  سانشراک 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 55 یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکژورپ   روتکژورپ ددع   ددع   4040 یتسویپ   یتسویپ یتاصخشم   یتاصخشم اباب   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ عیمس  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  رباعم  شرفگنس  ریگتعرس و  یارجا  تهج  زمرق  ینتب  لیات  عرم  رتم  یسوط و 300  ینتب  لیات  عبرم  رتم  دیرخ 300  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ عیمس 

1101093407000006 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دابآ  عیمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مان نالبس  زاس  کبس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نالبس  زاس  کبس  نیون  هدنزاس  عجرم  یسوط  گنر   10x20x8 cm داعبا یکیفارت  هیالود  ینتب  شرفگنس  الاک :  مان 
سکارآ یتراجت 

ددع 300 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نیون هدننک  هضرع  عجرم  نالبس  زاس  کبس  نیون  هدنزاس  عجرم  زمرق  گنر   10x20x8 cm داعبا یرهش  ناملبم  هیال  ود  هیور  اب  یکیفارت  ینتب  شرفگنس  الاک :  مان 
سکارآ یتراجت  مان  نالبس  زاس  کبس 

ددع 300 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ظاحل  تمیق  رد  هدوزفا  شزرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دابآ عیمس  رد  لیوحت 

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  رداص و  روتکاف  شیپ 

9574139881 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  یوربور  دابآ  عیمس  رهش  - ماج تبرت  ناتسرهش  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653709-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52653711-051 :: 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 شرفگنس   شرفگنس وو   ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا تهج   تهج زمرق   زمرق ینتب   ینتب لیات   لیات عرم   عرم رتم   رتم   300300 وو   یسوط   یسوط ینتب   ینتب لیات   لیات عبرم   عبرم رتم   رتم   300300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه درس  هژیو  عون  زا  راگدنام  دنرب  اب  نورکیم  تماخض 800  اب  رتم  یتناس  ضرع 15  اب  یروحم  یکیفارت  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیبسالگ اب 

1101094584000002 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نیهمرچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 2750 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد تلهم  هام  هب 6  زاین  لقادح  هدش  هئارا  تامدخ  ای  الاک  هجو  تخادرپ  تهج  یرادرهش  دشاب و  یم  یرابتعا  تروصب  دیرخ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8475133111 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ءادهش  نادیم  هر  ماما  راولب  نیهمرچ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52554869-031  ، 52552444-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552253-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب هارمه   هارمه درس   درس هژیو   هژیو عون   عون زازا   راگدنام   راگدنام دنرب   دنرب اباب   نورکیم   نورکیم   800800 تماخض   تماخض اباب   رتم   رتم یتناس   یتناس   1515 ضرع   ضرع اباب   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دیبسالگ دیبسالگ

3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5508025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هیهت  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000053 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیفارت راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یا  هداج  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

سرگاز
ددع 1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یکیفارت   یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  دیرخ  یراهم و  لکد  اتسیا  دوخ  لکد  ییاجیاج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000059 زاین :  هرامش 

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

هطوبرم تازیهجت  دیرخ  یراهم و  لکد  اتسیا  دوخ  لکد  ییاجیاج  1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط   ، ددرگ اضما  رهم و  تسیاب  یم  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  تسویپ  کرادم 

 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  ، کرادم  دوبن  تروص  رد 
 . تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش 

.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   یراهم   یراهم لکد   لکد اتسیا   اتسیا دوخ   دوخ لکد   لکد ییاجیاج   ییاجیاج 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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  دانسا  قبط  ادیش  یرگشدرگ  کرهش  رد  بوغرم  ینتب  هتخاس  شیپ  لوادج  یوپد  دیلوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094506000003 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاهب مالعتسا  دانسا  قبط  ادیش  یرگشدرگ  کرهش  رد  بوغرم  ینتب  هتخاس  شیپ  لوادج  یوپد  دیلوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613131 یتسپ :  دک  برغ ،  تارادا  عمتجم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32242359-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242364-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینتب ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لوادج   لوادج یوپد   یوپد وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2241220163490077 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هطوبرم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ 
1101003982000028 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2241220163490077 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هطوبرم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ 
دشاب یم  1403/08/21 دیسررس خیرات  اب  (001  ) یمالسا هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ 

6931189838 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  ییاضق  عمتجم  یرتسگداد -  نادیم  یدازآ -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248215-084  ، 32239082-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239082-084 :: 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

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000152 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه الاک و  لک  عمج  تروصب  تمیق  .الاک  تلاصا  صوصخ  رد  ینف  سانشراک  دات  هطوبرم و  روتکاف  الاک و  تفایرد  خیرات  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یرورض  سامت  تهج  نفلت  جرد  .ددرگ  جرد  لیوحت  لاسرا و  اب  طبترم  یاه 

7153744715 یتسپ :  دک  تلیضف ،  ورتم  هاگتسیا  یوربور  - سردم راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244069-0711  ، 37274011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  هکبش  لاتیجید و  نیبرود  یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000153 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140250 لدم  m 25 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  لیوحت  لاسرا و  اب  طبترم  یاه  هنیزه  الاک و  لک  عمج  تروصب  تمیق  .هطوبرم  روتکاف  الاک و  تفایرد  خیرات  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یگنهامه  تهج  وگخساپ  درف  هارمه  نفلت  جرد 

7153744715 یتسپ :  دک  تلیضف ،  ورتم  هاگتسیا  یوربور  - سردم راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244069-0711  ، 37274011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هکبش هکبش وو   لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4444

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

ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Access Control Reader VIRDI AC1100 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000142 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم   ac1100 لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هباشم  لدم  دنرب و  ، دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  ، دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح و ...  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یراددوخ  ادج  هباشم  دنرب  اب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  زا  افطل  دشاب  یمن  شریذپ  دروم  ناونع  چیه 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5508208Access Control Reader VIRDI AC1100 هحفص 39)هاگتسد )  accessaccess

Access Control Reader VIRDI  AC1100Access Control Reader VIRDI  AC1100 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5508292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ارحص  تشک  تکرش  تخاس  یدالوف  یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  رپیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000397000061 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغمرا تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   TC100 لدم یزرواشک  نز  رایش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  زکرم  رابنا  رد  هدنرب  هدهع  رب  لیوحت  .دنراد  ار  مالعتسا  نیا  رد  تکرش  قح  ناتنسا  لخاد  یزرواشک  تاودا  ناگدنشروف  اه و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5695157451 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  تاقیقحت  زکرم  یتعنص  کرهش  بنج  زودنالصا  هداج  رتمولیک 12  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751593-045  ، 32751962-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32751593-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: 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

یدالوف5508292 یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  هحفص 41)رپیش  )  itsits

(( 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

قباطم5507788 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یئارجا  یاه  هشقن  یحارط  تراظن و  هرواشم و  تامدخ 
تسویپ طیارش 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یدالوف یدالوف یکسا   یکسا لیم   لیم   66 هساک   هساک راد   راد کجکج   رکرام   رکرام وو   رئوراف   رئوراف اباب   رپیش   رپیش ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 49 ھحفص 41 
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(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

قیرح5507686 ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت الاک و  نیمأت  هحفص 5)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیوهت5508087 بالضاف و  یرایبآ ، قیرح ، ءافطا  یناسربآ ، تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ،
یردنب عمتجم  عوبطم 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

دشاب5507942 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  طیارش  قباطم  رتم  قیرح 3500  مالعا  هحفص 18)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5507964 مالعا  مزاول  هحفص 13)روتکتد و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسا5508209 هباشم  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  ریاف  یلپا  بای و  هلعش  هحفص 18)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 49 ھحفص 42 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  قرب  قیاع  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000003 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE
تس 51 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتساوخرد سنج  ملق  لماش 51  قرب  قیاع  تازیهجت  تس  کی  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب قیاع   قیاع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 49 ھحفص 43 
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(( 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

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   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5507725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   XSTREAM X2FD-PO2 رزیالانآ یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000476 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   EMERSON هدنزاس عجرم   EMERSON یتراجت مان   PLC هاگتسد دربراک   VE4006P2 SERIES2 لماک لایرس  تراک  الاک :  مان 

دنیآرف نازاس  هدنیاپ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
تس 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   S3 لدم یتکرح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لرتنک نیراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ROSEMOUNT EMERSON یتراجت مان   CBL-5081 لدم زاگ  روزیلانآ  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
لرتنک نیراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ROSEMOUNT EMERSON یتراجت مان   CL-5081 لدم زاگ  روزیلانآ  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 3 دادعت : 
1401/07/30 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

روتکتد  :: 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

قرب5507701 قیاع  هحفص 42)تازیهجت  روتکتد  ( روتکتد

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

.تسویپ5507725 تاصخشم  قبط   XSTREAM X2FD-PO2 رزیالانآ یکدی  هحفص 42)تاعطق  روتکتد  ( روتکتد

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

یناشن5507754 شتآ  دحاو  تهج  عافترا  رد  تاجن  مزاول  هحفص 18)تس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5507964 مالعا  مزاول  هحفص 13)روتکتد و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسا5508209 هباشم  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  ریاف  یلپا  بای و  هلعش  هحفص 18)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   XSTREAM X2FD-PO2XSTREAM X2FD-PO2 رزیالانآ   رزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 49 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RoQ74A 16Gb SAS FC لدم زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE MSA 2060

* دراه نودب  زاس  هریخذ  *
1201003483000053 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  دراه )  نودب  زاس (  هریخذ  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

** دراه دراه نودب   نودب زاس   زاس هریخذ   هریخذ  * * RoQ74A 16Gb SAS FC HPE MSA 2060RoQ74A 16Gb SAS FC HPE MSA 2060 لدم   لدم زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 49 ھحفص 45 
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یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  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 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5507971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  هاگتسد  دراه  یزادنا Expansion و  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000051 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
EMC یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هنیزه  هیلک  دوش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  تسیل  لک  یارب  هدوی  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  اهتمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و  هیارک  هلمج  زا  یبناج 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه وو     Expans ionExpans ion یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 49 ھحفص 46 
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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 " ) " ) 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

یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  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 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5508013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  دراه  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000052 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  یرازفا  مرن  هتسب  دراه و 2  ددع  هظفحم و 97  ددع  اب 3  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC
تس 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هنیزه  هیلک  دوش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  تسیل  لک  یارب  هدوب  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  اهتمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و  هیارک  هلمج  زا  یبناج 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: 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

5507801* دراه نودب  زاس  هریخذ   * RoQ74A 16Gb SAS FC HPE MSA 2060 لدم زاس  هحفص 45)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

زاس5507971 هریخذ  هاگتسد  دراه  یزادنا Expansion و  هار  بصن و  هحفص 45)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

زاس5508013 هریخذ  هاگتسد  دراه  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 45)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 49 ھحفص 47 
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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

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد و لصا.تسویپ  سکع  هنومن  قبط  دوو 100*220 یلپ  تسالپ  بوچ  بردددع  11 .هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا تسویپ  هشقن  هنومن و  سکع 

1101092003000079 زاین :  هرامش 
نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

برد اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  برد  اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدنزاس  عجرم   210x105x14 cm زیاس یبوچ  تقرس  دض  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  روتکاف و  هئاراو  ( انیسم سبط  رهش  - نایمرد ناتسرهش  ) لحم رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هیوست.یسابع  سدنهم   09151608272 ینف رظان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلومعم بوچ  راهچ  یوررب  بصن  تهج  اهبرد.دراد  دوجو  تسویپ  تساوخرد  رد  یفاک  تاحیضوت.تسا  یدقن 

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: 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

دوو5507905 یلپ  تسالپ  بوچ  هحفص 48)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

دوو دوو یلپ   یلپ تسالپ   تسالپ بوچ   بوچ برد   برد ناونع : : ناونع 5252

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 دادعت  77   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

لاقتنا5507966 یکشزپ  شزومآ  عماج  یاه  هناماس  شزومآ  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن 
شزومآ هناماس  رارقسا  شزومآ و  , بصن تاعالطا 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5507978 ریاس  اتید و  دوید  ، رتیلپسا ، هحفص 21)لاوریاف هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادباسح5508010 رازفا  مرن  همانرب  هعسوت  ینابیتشپ و  هحفص 10)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس5508013 هریخذ  هاگتسد  دراه  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 45)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

هنیزه5508344 هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5508394 مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ 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

رد5508409 XV هب  MOV کیجال رغت   ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  تارغت 
گنیروتینام DCS رد یروبع  یرولف  هبساحم  کیجال  تخاس  گنیروتینام و   DCS و ESD

هحفص 13) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5508208Access Control Reader VIRDI AC1100 هحفص 39)هاگتسد )  accessaccess
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