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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 21

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشود  2424   هبنشود 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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2222))

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

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

زا 31 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

زا 31 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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  • 31

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

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

زا 31 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یصوصخ تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یهگآعبنم نیا  رشن  خیرات  زا  سپ  زور  ات 7  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  یرازفا و  مرن  یاهزاین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا یروانف  دحاو  مراهچ  کالپ 6 ط  خ 8  تسراخب )  ) ریصق دمحا  نیتناژرآ خ  نادیم  نارهت  لاسرا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://b2n.ir/n91176نفلت 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

زاریش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ن ع)  ) 2-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش تبون  نیرخآ  خیرات  زا  زور  تفه  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
موس تبون  یهگآ 

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

5582839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یمیشورتپ  تکرش  قطانم 2 و 3  یاهدحاو  یاه  هاگتسد  هلول و  طوطخ  زا  یجنس  تماخض  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ دابآ -  فسوی  نابایخ  : سردآ هب  نارهت  رد  تکرش  رتفد  ای  هنازخ و  رتفد  نزدورد -  دس  تشدورم -  ناخ  لپ  هداج  رتمولیک  رد  عقاو  تکرش  هناخریبد   :: سردآ سردآ
کالپ 11 نابایخ 25 -  انیس -  نبا 

-88729082-88722950-88554626-88723279: سکف نفلت و   :: نفلت نفلت
88712827

WWW.SPC.CO.IR :: تیاسبو تیاسبو

-88729082-88722950-88554626-88723279: سکف نفلت و   :: سکف سکف
88712827

:: لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهزاین   یاهزاین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

تکرش تکرش وو  33     22 قطانم   قطانم یاهدحاو   یاهدحاو یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   هلول   هلول طوطخ   طوطخ زازا   یجنس   یجنس تماخض   تماخض 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 31 ھحفص 4 
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سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانم وعبنم دانسا  تفایرد  تلهم  همتاخ  زا  سپ  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا 

5582874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، زمرهمار ناهبهب  هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب  رد  عقاو   CMNS تاریمعت تشادهگن و  تیریدم  یا  هنایار  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط ، ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  هنیمز  نیا  رد  دنمناوت  صاخشا  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  مالعتسا  قیرط  زا  ار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  زمرهمار ، ناهبهب  هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب ، رد  عقاو  اه  نامیپ  یقوقح و  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

52102265-061 :: نفلت :: www.pgbidboland.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایناریا هینبا  ابص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکمه هب  لیام  هک  تیحالص  یاراد  یاهتکرش  دارفا و  یمامت  ددرگ  یم  توعد  اذل  .دیامن  مادقا  کالما ) عماج  هناماس   ) Web GIS هصقانم یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناکم تاعالطا  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا ، یزاس ، هدایپ  یحارط ، هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  عوضوم  اب  ناوخارف  رد  تکرش  هب  تبسن  دنشاب ، یم 

تاکرادت هناماس  رد  ناوخارف 2001096814000003  هرامش  اب   QCBS شور هب  هعبات  یاهتکرش  دالوف و  یگتسشنزاب  قودنص  تالغتسم  کالما و  بو  تحت 
یکینورتکلا

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 112  02188753082 :: نفلت :: Setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاریمعت تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن تیریدم   تیریدم یایا   هنایار   هنایار هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

(( کالما کالما عماج   عماج هناماس   هناماس  ) ) Web GISWeb GIS هصقانم   هصقانم یرازگرب   یرازگرب 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 31 ھحفص 5 
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/05/24 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم ناوخارفعبنم دانسا  تفایرد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور  لقادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور   365: دادرارق تدم 

تامدخ یربهار  زکرم  همانیهاوگ  یاراد  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  ندعم  تعنص و  جنپ  هبتر  : هصقانم رد  تکرش  تهج  لوبق  لباق  هبتر  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفایرد .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  اتفا و 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ 

کرهش زاگ -  راولب  سابعردنب -  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره -  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف - 

07632197236 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش خروم 1401/5/15 تعاس 10  یهیجوت  هسلج   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راهب  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582474 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زبس یاضف  زا  یرادهگن  شیاپ و  یاه  هناماس  یناسربا و  تاسیسات  هعومجم  بصن  تاریمعت و  یرادهگن  یرادرب  هرهب   1401/400/1313

هرامش 1401/400/1313 یمومع  هصقانم  هیحالص 
هصقانم رد  تکرش  نیمضت  مق و  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لایر  غلبم 261/960/382/207 هصقانم  دروآرب  دناسر  یم  عالطا  هب  هلیسو  نیدب 

لایر  11/240/000/000 غلبم

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مق ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  یزکرم  داتس  نیزنب  پمپ  زا  دعب  ریدغ  راولب  نیما  راولب  یاهتنا  مق  رد  عقاو  تکرش   :: سردآ سردآ

32856463-025 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.abfa-qom.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

یناسربا یناسربا تاسیسات   تاسیسات هعومجم   هعومجم بصن   بصن وو   تاریمعت   تاریمعت یرادهگن   یرادهگن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب 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 31 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یتظافح  ) طبترم تیحالص  یاراد  یاهتکرش  هب  ار  ناتسا  عتارم  اهلگنج و  عطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم و  تشک و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  هصقانم  دانسا  تاصخشم  قبط  یماظتنا )  یتبقارم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/43 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/23  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 12  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582306 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 10:30   - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم  یاه  لباک  لوژام و  ، core switch دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

یسمش  هام  ود  تازیهجت :  لیوحت  تدم 
نهآ هار  لپ  بنج  یلع -  ماما  هارگرزب  ینیمخ  ماما  نادیم  کارا -  یزکرم  ناتسا  رتخاب -  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  تازیهجت :  لیوحت  لحم 

رازگرب تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  هدش  - رکذ  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروصب  لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ 

رتخاب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  نهآ -  هار  لپ  بنج  یلع -  ماما  هارگرزب  ینیمخ -  ماما  نادیم  کارا - یناشن  هب  نیمضت  تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
الاب یناشن  هب  رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  ینابیتشپ  یلاام و  تنواعم  رتفد  لحم  رد  ییاشگزاب 

ینابیتشپ 02127313131 یربهار و  زکرم  :: 086-33245248 و  نفلت :: setadiran.ir tavanir.org.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

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   تنایص   تنایص وو   تبقارم   تبقارم وو   تشک   تشک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

طبترم طبترم یاه   یاه لباک   لباک وو   لوژام   لوژام ، ، core switchcore switch دیرخ   دیرخ 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 31 ھحفص 7 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  - 10-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5582344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  ناجنز  ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاهحرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.zanjan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم زورعبنم تعاسات 12   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هندرگ هب  هدیسرن  رتمولیک  ریسم 5  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ناریا  تارباخم  تکرش  ار  دوخ  زاین  دروم  زروم  تارباخم  زکرم  ات  ریسم  یاهتیاس  یرچ و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir و www.chb.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یصاصتخا   یصاصتخا یاهحرط   یاهحرط یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 31 ھحفص 8 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماع هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  زروم » تارباخم  زکرم  ات  ریسم  یاه  تیاسو  یرچ  هندرگ  هب  هدیسرن  رتمولیک  ریسم 5  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یا  هلحرم  کی 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: و www.chv.tci.ir-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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/س/034 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
dlc تازیهجت بصن 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399307 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

dlcdlc تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 31 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/771372 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582897 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاهتیاس  رد  دیدج  یژولونکت  یزادنا 60  هار  بصن و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/771415 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/02هرامش ات : تلهم   1401/05/23 زا : تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/02عبنم  1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582903 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/06/06دکدک    1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاهتیاس  رد  دیدج  یژولونکت  یزادنا 40  هار  بصن و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناسربا5582474 تاسیسات  هعومجم  بصن  تاریمعت و  یرادهگن  یرادرب  هحفص 5)هرهب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5582839 قطانم 2 و 3  یاهدحاو  یاه  هاگتسد  هلول و  طوطخ  زا  یجنس  هحفص 4)تماخض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاریمعت5582874 تشادهگن و  تیریدم  یا  هنایار  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 4)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5582881( کالما عماج  هناماس   ) Web GIS هصقانم هحفص 4)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاهتیاس   یاهتیاس ردرد   دیدج   دیدج یژولونکت   یژولونکت   6060 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاه   یاه تیاس   تیاس ردرد   دیدج   دیدج یژولونکت   یژولونکت   4040 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 31 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  مود – تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/23هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12 ات 

babolcity.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582899 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  ، شوقن میسرت  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 8.202.971.629 

هام ارجا 5  تدم 

یلم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 411.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت :: BABOLCITY.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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5582328 متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف ،، شوقن شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 31 ھحفص 11 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001221000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582670 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  ششوپ  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا 

61,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  هیمورا -   ، 5719877181 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5582328 متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناسربا5582474 تاسیسات  هعومجم  بصن  تاریمعت و  یرادهگن  یرادرب  هحفص 5)هرهب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تحت تحت نکاما   نکاما یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ،  ،  هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
شوپ شوپ

1616

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

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

زا 31 ھحفص 12 
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نارهت یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000056 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84694216-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  رد   IPCMMS رازفا مرن  تاریمعت  یرادهگن و  تیریدم  رازفا  مرن  هعسوت  دوبهب و  ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000293 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1403/10/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تکرش  رهم  یاراد  تاحفص  مامت  هک  دادرارق  یراذگراب  هعلاطم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34496329-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 1717

IPCMMSIPCMMS رازفا   رازفا مرن   مرن تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   دوبهب   دوبهب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوگخساپ تهج  افطل  دشابیم ، هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  میقتسمریغ  دید  یجاوما  نویساموتا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  یداهنشیپ  تمیق  مالعا  و 

1101005168000092 زاین :  هرامش 
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص هراتس  نازاس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   ACU00 لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یتاولص  سدنهم   09120904569

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

میقتسمریغ میقتسمریغ دید   دید یجاوما   یجاوما نویساموتا   نویساموتا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 17 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ   CO2 متسیس قیرح  ناعا  متسیس  رگناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهچ تسیب و  .... 125VDC

FENWAL یراجت ناشن 
لدم هدزاود :   - E27121  - 000  - 04

1201001083000084 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FENWAL یراجت ناشن  - 
لدم هدزاود :   - E27121  - 000  - 04
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 27822735 هب  زاین  تروص  رد  تسا  یمازلا  تسویپ  لیاف  هعلاطم  دشابیم و  هس  زا  کی  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: 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

FENWAL 04 -  000  -  E2712 1FENWAL 04 -  000  -  E2712 1 یراجت   یراجت ناشن   ناشن راهچ   راهچ وو   تسیب   تسیب .... .... 125125 VDCVDC  یناشن یناشن شتآ   شتآ   CO2CO2 متسیس   متسیس قیرح   قیرح ناعا   ناعا متسیس   متسیس رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع
لدم لدم هدزاود :  :  هدزاود - - 

2 020
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ زاگ  تست  یاههاگتسد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000710 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباترپ لباترپ زاگ   زاگ تست   تست یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000035 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  یرازگراب 

.دشاب یم  هدننک  نیمأت  اب  یربراب  هنیزه 
.دشابن کوتسا  بسانم و  یدنب  هتسب  یاراد 

.دنشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورزاک ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 2222

یسکلف یسکلف سنج   سنج یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول یدالوف -  -  یدالوف لسکب   لسکب میس   میس لباک -  -  لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن دروک   - - دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دامرفب هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092812000008 زاین :  هرامش 

نورزاک ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 410 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AMP لدم لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یلور  هتسب   cm 3 تماخض یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319793559 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  هرادا  جیسب  نابایخ  نورزاک  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2221990-0714  ، 42221990-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42213971-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالفا نیالفا پاکب   پاکب یزادنا   یزادنا هار   هار وو     Tape storageTape storage هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یرادرهش  رد  نیالفا  پاکب  یزادنا  هار  هاگتسد Tape storage و  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096309000003 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
BIRCH یتراجت مان   BP-745 لدم دکراب  لبیل و  پاچ  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Ultrium Universal Cleaning لدم لانرتنیا  نک  کاپ  ده  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نف و هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ هنایار   LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

زیراک هدیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
هلا دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   QUANTUM SCALAR 50 TAPE BACKUP لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

داژن ول  امسط  یدریو 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 81Q PCI-e FC HBA Single Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N122.5LLA5 دک  Nexans-LC-MM لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک  ماگشیپ 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و  ار  تاحفص  یمامت  تمیق  جرد  زا  سپ  هتفرگ  تنیرپ  تسویپ  لیاف  زا  تسا  دنمشهاوخ 

 . دامرف لصاح  سامت  ینالصا  سدنهم  یاقآ  هرامش 9183139716  اب  ینف  تالاوس  هب  خساپ  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج 

6514665734 یتسپ :  دک  اه ،  هناورپ  نادیم  ادهش  نابایخ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32641000-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32677791-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  جسربا  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000092 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  جسربا  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  ناقرخ  ون  هعلق  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000091 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  ناقرخ  ون  هعلق  یتعنص  هیحان  یرون  ربیف  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هیحان   هیحان یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  APNGPRS مدوم بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000727 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT لدم  ADSL مدوم الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: 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

هتسب5582573 رادم  نیبرود  بصن  تهج  مزاول  هحفص 28)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

APNGPRSAPNGPRS مدوم   مدوم بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 31 ھحفص 21 
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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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-33492701 تسویپ تاصخشم  قبط  یتاغیلبت  ناور  ولبات  یزلف  هزاس  هیاپ  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  یحارط و  لماش  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناخ  086

1101092447000570 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   X BANNER یتراجت مان   120x200 cm داعبا یزلف  هداتسیا  یتاغیلبت  دنتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات یحارط  هدنشورف / هدهع  هب  هاگشیالاپ  ات  لقنو  لمح  ات  نویسنادنف  هیلوا  داوم  هیهت  زااه  هنیزه  هیلک  دنزاش /  هاگشیالاپ  بصن  لیوحت و  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  زا  دعب  باسح  هیوست  دشابیم / یمازلا  یلام  داهنشیپ  لاسرا  دسرب / تکرش  نیا  دات  هب  دیاب  یزادنا  هارو  بصنات 

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

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاغیلبت یتاغیلبت ناور   ناور ولبات   ولبات یزلف   یزلف هزاس   هزاس هیاپ   هیاپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 31 ھحفص 22 
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یراذگرابو  یلبق  یگنهامهاب  لحمزادیدزاب   LG دنرب لاو  ویدیو  هاگتسد  یزادنا 4 هار  بصن و  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمنروصتم یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماسردروتکاف 

1101001011000099 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگ  راب  تسیمازلا -  یلبق  یگنهامه  اب  لحم  زا  دیدزاب   LG دنرب لاو  ویدیو  هاگتسد  یزادنا 4  هار  بصن و  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسحم یاقآ  هناماس  سانشراکو  یملاع 88115374  یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماسردروتکاف 

09128168407

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد یزادنا  44 یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 31 ھحفص 23 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" TOCHSCREEN "AXIOMTEK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MODEL:P1125-675SRC-RC

100-240VAC
50/60HZ

5-3A
1101092134000464 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناروآ نف  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   AXIOMTEK یتراجت مان  لدم 9527   VGA یسمل هحفص  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

TOCHSCREEN "AXIOMTEK" TOCHSCREEN "AXIOMTEK" MODEL:P1125-675SRC-RC 100 -240VAC 50/60HZ 5-3AMODEL:P1125-675SRC-RC 100 -240VAC 50/60HZ 5-3A ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 31 ھحفص 24 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ( هطوبرم تاقلعتم  جومود و  لیردراگ  هحفص   ) یبناج ظافح  بصن  لمح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003199000010 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

مرگولیک  105,000 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  هطوبرم  سانشراک  - ددرگ تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  ورهم  لیمکت  زا  سپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرماع 09123730853

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بانیم یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاتمم گنر  درس  یئزج  کت  درز  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093071000053 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم مالعتسا  هنومن  تهج  افرص  هدش  رکذ  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   جومود   جومود لیردراگ   لیردراگ هحفص   هحفص  ) ) یبناج یبناج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 3131

زاتمم زاتمم گنر   گنر درس   درس یئزج   یئزج کتکت   درز   درز یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 31 ھحفص 25 
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مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  حرشب  تاصخشم 

1101090062000043 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ یمرها   یمرها دنبهار   دنبهار ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 31 ھحفص 26 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  رد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دکناریا  / یکینورتکلا مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000557 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   YET یتراجت مان  کیتاموتا  برد   SMD.2 لدم روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  رد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دکناریا  / یکینورتکلا مشچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060024000031 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
متسیس شیدنواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   EM-EAS11 لدم هناخباتک  یتظافح  متسیس  تیگ  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718117469 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یباراف  سیدرپ  یربرفاسم  هنایاپ  زا  دعب  نارهت  میدق  هداج  یادتبا  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36166220-025  ، 36166297-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36640583-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 3434

هناخباتک هناخباتک یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 31 ھحفص 27 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000217 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210p لدم  TB 8 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

لزغ راگن  نیمارآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   CX4-40U لدم هنایار  هکبش  کر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
تسیود و رازه و  تفه  لداع  ناگرزاب  ناهام  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG یتراجت مان   NVR3204V-P لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

کی هاجنپ و 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایزمرو 09122655468 یاقآ  سانشراک  سامت  هرامش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  هناماس  رد  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  تبسن  یمومع  طیارش  هعلاطم  زا  سپ  -2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هاگتسد  یربراک  شزومآ  هاگتسد و  یتنارو  یتناراگ و  ، - 3

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: 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

تازیهجت تازیهجت هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 31 ھحفص 28 
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگراک ریگدزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000218 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایزمرو 09122655468 یاقآ  سانشراک  سامت  هرامش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  هناماس  رد  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  تبسن  یمومع  طیارش  هعلاطم  زا  سپ  -2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هاگتسد  یربراک  شزومآ  هاگتسد و  یتنارو  یتناراگ و  ، - 3

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگراک یهاگراک ریگدزد   ریگدزد ناونع : : ناونع 3737

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 31 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

هتسب رادم  نیبرود  بصن  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000293 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عفرا دالوف  نهآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   MPM-1345 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-lant2412D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم راکدوخ  سوکوف  موز و  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  لسکیپ  اگم  جنپ  تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیدرگ دیق  تسویپ  لیاف  رد  هک  دشاب  یم  نارامیس   XVR هاگتسد روظنم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  کی  هرامش  فیدر 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32306966-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: 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 " ) " ) nvrnvr  " " 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

تازیهجت5582389 هارمه  هتسب  رادم  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

لباترپ5582522 زاگ  تست  یاههاگتسد  هحفص 14)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5582389 هارمه  هتسب  رادم  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

یکینورتکلا5582501 یاهمتسیسمشچ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

یهاگراک5582484 هحفص 28)ریگدزد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5582437 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5582585IPCMMS رازفا مرن  تاریمعت  یرادهگن و  تیریدم  رازفا  مرن  هعسوت  دوبهب و  هحفص 12)ینابیتشپ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5582815 تخس  یرازفا و  مرن  یاهزاین  هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا 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

گنیکراپ5582437 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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