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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنش  2929   هبنش 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 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   129,880هکس , 000129,880 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   120هکس ,960 , 000120 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   200رالد , 000200 , سیئوس000 سیئوس کنارف   304,200304,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 75,000هکس , 00075,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع223,700223,700رالد ناتسبرع لایر   77,49077,490لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 45,000هکس , 00045,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   29,60029,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   12یالط , 123, 00012 , 123, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ344,050344,050دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 13,3302 13,330

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
((9595))

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

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

زا 90 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 17  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

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

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

زا 90 ھحفص 2 

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


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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

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

زا 90 ھحفص 3 

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


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

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

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

زا 90 ھحفص 4 

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


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

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003051000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

سیدرپ یدورو 17  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1611713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  ترازو 

:: 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

ییویدار ییویدار تاطابترا   تاطابترا وو   تاررقم   تاررقم میظنت   میظنت نامزاس   نامزاس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش شخب   شخب تینما   تینما تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 90 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9rpcknvunhgvx?user=37505&ntc=5601790
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5601790?code=37505
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145807-T34 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/08هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INDICATOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005847000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:30هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  ریگدزد و  قیرح  نالعا  نامتخاس  قرب  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  بصن و  ارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

33357028: نفلت یزرواشک  کناب  تیریدم  رکشین  لته  زا  دعب  ناتسلگ  نابوتا  زاوها   ، 6193973669 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

INDICATORINDICATOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   ریگدزد   ریگدزد قیرح   قیرح نالعا   نالعا نامتخاس   نامتخاس قرب   قرب هنایار   هنایار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 90 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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نیگنر ییایمیش  یتعنص و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5600355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یحارط  یاه  هشقن  ساسا  رب  تاقلعتم  تالاصتا و  هیلک  هارمه  هب  رتم  لوط 900  هب  یناشن  شتآ  بآ  هکبش  یارجا  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نعت یفیک و  یبایزرا  مالعتسا و  تهج  ار  دوخ  کرادم  داتسا و  ددرگ  یم  توعد  طیارش  دجاو  صاخشا  اه و  تکرش  هیلک  زا  هلیسونیدب  .دیامن  مادقا  تکرش 

یناشن شتآ  بآ  هکبش  یارجا  هناخ و  پمپ  متسیس  یارجا  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، زا  تسا  ترابع  هصقانم  عوضوم  .دنیامن -  لاسرا  تکرش  نیا  هب  تیحالص 
یم لایر  درایلیم  دودح 20  هصقانم  یلام  دروآرب  نارهت -  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  زا  هیدات  ذخا  اه و  هشقن  قبط  زاین  دروم  داوم  هیلک  هارمه  هب 

دشاب

تازیهجت تاسیسات و  هتشر  رد  رتالاب  :: 5 و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیگنر نابایخ  کزار - یزاسوراد  بنج  جرک - صوصخم  هداج  رتمولیک 10  نارهت -   :: سردآ سردآ

09127347036 :: نفلت :: Www.hadirang.comنفلت 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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093498000267 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F: FLAME SCANNER دیرخ تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 0049038  هرامش  هب   R9/400/50 هصقانم هب  طوبرم 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ یبونج ـ  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن

:: 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

رتم رتم   900900 لوط   لوط هبهب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44

P/F: FLAME SCANNERP/F: FLAME SCANNER دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 90 ھحفص 7 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-9807026-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE DETECTION CONTROL PANEL دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادم5601821 نیبرود  ریگدزد و  قیرح  نالعا  نامتخاس  قرب  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  بصن و  ارجا 
هتسب

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007000000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601826 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدابا 14011976  ناتسرهش  رد  تساوخ  دزیا  شخب  رد  قرب  یورین  عیزوت  هکبش  تاقافتا  سناژآ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدابا 14011976 ناتسرهش  رد  تساوخ  دزیا  شخب  رد  یورین  عیزوت  یاه  هکبش  تن  یشوماخ و  عفر  تاقافتا ، عفر  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   539,126,925 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس 147 اردصالم  نیطسلف و  لصافدح  یبرغ  لدعم  زاریش خ   ، 7134686479 یتسپ :  دک  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE DETECTION CONTROL PANELFIRE DETECTION CONTROL PANEL دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یورین یورین عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش تنتن   وو   یشوماخ   یشوماخ عفر   عفر تاقافتا ، ، تاقافتا عفر   عفر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 90 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  یهگآ  پاچ  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601911 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

رایس تاطابترا  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.420.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیبدرا یزکرم  هبعش  تلم  کناب  دزن  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   500.000

مود هقبط  لیبدرا - هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم -  نادیم  یمالسا  یروهمج  خ  لیبدرا -  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  تفایرد :  :: سردآ سردآ
هناخریبد فکمه - هقبط  هقطنم - تارباخم  نامتخاس  تارباخم -  نادیم  یمالسا - یروهمج  نابایخ  - لیبدرا تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

04533363330 :: نفلت :: www.ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم هعمجعبنم زور  تعاس 24  ات  لیمیا  لاسرا   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 13  کرادم  ییاهن  لیوحت  - 1401/06/11 خروم

5601925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ کناب  هداد  زکارم  یکیزیف  تخاسریز  ریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، یراپسنورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم قاتا 701 -  هقبط 2  نایسراپ -  کناب  یزکرم  تارادا  کالپ 4 - یبرغ -  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف -  دیهش  راولب  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ
یلا 16 تعاس 8:30  زا  هبنشراهچ  یلا  هبنش   84842707: نفلت تاعالطا  یروانف  تایلمع  تخاسریز و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: hadi-m@parsian-bank.irسکف 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

ییویدار5601790 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طخرب5601945 لاسرا  شیاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یپول رامش  ددرت  هاگتسد  تاعالطا 99 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

کناب کناب هداد   هداد زکارم   زکارم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یراپسنورب   یراپسنورب 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 90 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005233000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5601084 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

29,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

" یروضح  " تروص هب  و  داهنشیپ " یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  زا  لبق   " دیاب فلا ) تکاپ  یوتحم  " ) هصقانم رد  تکرش  نیمضت   " لصا نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ یموجن " هللا  تیآ  نامتخاس  یزکرم ، یرادرهش  ریدغ ، نادیم  هاشنامرک ،  " یناشن هب  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  لیوحت 

دوب و دهاوخن  ریذپ  ناکما  هجوچیه  هب  داهنشیپ ) یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  نامز   ) ررقم دعوم  زا  دعب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  لیوحت  تسا  رکذب  مزال 
.دوب  دهاوخ  رگ  هصقانم  هجوتم  نآ  تیلوئسم  عبطلاب  .دش و  دهاوخن  ماجنا  رگ  هصقانم  داهنشیپ  ییاشگزاب 

12:00 تعاس : 1401/09/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  ریدغ -  نادیم   ، 6716743117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 90 ھحفص 10 
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رهشدزیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092903000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601088 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژارتم 16000 هب  هرانک  یزیمآ  گنر  یارجا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  طسو  یسرجوین  یتسد  یشاقن  هارمه  هب  یراک  هدابمس  رتسب و  گنر  ندنازوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم 

ناردنزام  ناتسا  رهشدزیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هب هرانک  یزیمآ  گنر  یارجا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  طسو  یسرجوین  یتسد  یشاقن  هارمه  هب  یراک  هدابمس  رتسب و  گنر  ندنازوس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

عبرمرتم ژارتم 16000 

لایر   520,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/06/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسلگ 67 رهشدزیا -  ، 4641338581 یتسپ :  دک  رون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات  18:00

تلاسر  :: عبنم تعاسعبنم ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  خیرات  زا   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات  19:00

5601884 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   تعاس 15:00   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  راولب  لامش  هب  لامش  نادرگربرود  ثادحا  یراذگلودج و  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  روما  یزکرم ، یرادرهش  بالقنا ، نادیم  ناجریس ،  :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   - 03441325077 :: نفلت نفلت
88969737 و 85193768

www.setadiran.ir :: 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

یسرجوین یسرجوین یتسد   یتسد یشاقن   یشاقن هارمه   هارمه هبهب   یراک   یراک هدابمس   هدابمس وو   رتسب   رتسب گنر   گنر ندنازوس   ندنازوس ناونع : : ناونع 111 1

نادرگربرود نادرگربرود ثادحا   ثادحا وو   یراذگلودج   یراذگلودج یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت 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 90 ھحفص 11 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-MA 100-401-5-9 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601936 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  اهدنبهار ) اه - یقرب  هلپ  اهروسناسآ ، رفاسم (  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  سیورس ، یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 924/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601945 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپول  رامش  ددرت  هاگتسد  تاعالطا 99  طخرب  لاسرا  شیاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یپول رامش  ددرت  هاگتسد  تاعالطا 99  طخرب  لاسرا  شیاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   529,254,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 1313

یپول یپول رامش   رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد تاعالطا  9999   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیاپ   شیاپ یروآ ،  ،  یروآ عمج   عمج یرادهگن ،  ،  یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 90 ھحفص 12 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97/01/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسلگ دادماب   :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601964 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  هکبش  یرادهگن  سیورس و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
42,877,003,200 یلام :  دروآرب 

هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دقن هجو   ) یکناب شیف  ای  یکناب  همانتنامض  : عون .لایر   2،144،000،000

 - یتسپ 37141 دک  ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادناتسا  یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -   :: سردآ سردآ
 - یلخاد 243  32422572: نفلت  49189

:: نفلت - نفلت wwwsetadiran.ir - http://iets.mporgir  : :: 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  22   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

رفاسم5601936 لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  سیورس ، هحفص 10)یربهار ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طخرب5601945 لاسرا  شیاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یپول رامش  ددرت  هاگتسد  تاعالطا 99 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ناتسا ناتسا نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس 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 90 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  داهج  ناماس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000105000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601825 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا حطس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   927,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 . ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   ، 4916685799 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  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

رادم5601821 نیبرود  ریگدزد و  قیرح  نالعا  نامتخاس  قرب  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  بصن و  ارجا 
هتسب

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تازج  هدهاشم  تهج  تسا .  هباشم  دک  ناریا  لاس )  کی  هام (  تدم 12  اه  هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا لیاف  هب  هعجارم 

1101001022000852 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

لیاف هب  هعجارم  دیرخ  تازج  هدهاشم  تهج  تسا .  هباشم  دک  ناریا  لاس )  کی  هام (  تدم 12  اه  هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ تازج   تازج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا لاس )  )  لاس کیکی   هام (  (  هام   1212 تدم   تدم اهاه   هناسر   هناسر لیلحت   لیلحت وو   شیاپ   شیاپ دصر ،  ،  دصر هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  ییامرفراک .  یرگراک و  یاه  لکشت  یلم  هسانش  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000076 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/6/03 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  تسود و  یحتف  نیورپ  مناخ   64492420 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: 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 یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط ییامرفراک .  .  ییامرفراک وو   یرگراک   یرگراک یاه   یاه لکشت   لکشت یلم   یلم هسانش   هسانش هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه  ناتسا  بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میقم تروصب  رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک 

1101001404000014 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/01 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  تلهم  نایاپ  زا  سپ  تمیق  جرد  نمض  هدومن و  اضماورهم  تفایرد .  ار  همیمض  دادارق  تامدخ و  حرش  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تیولوا  رد  ناتسا  یموب  یراکمه و  هقباس  یاراد  یاه  تکرش.دنیامن  لیوحت  تکرش  هب  یراک  هموزر 

6516633935 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  هناخ -  هدزیس  یلعوب -  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38239864-081  ، 31555704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38343032-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفن رفن کیکی   نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا بعش   بعش هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
میقم میقم تروصب   تروصب رازفا   رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش هبهب   طلسم   طلسم هنایار   هنایار سانشراک   سانشراک

1919
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 16 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  تکرش  لیمیا  هلاس  کی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  و 

1101001132000173 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هورگ هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  هتسب   Corporate 2007 R1,Corporate 2020 R1 نوتسا لیام  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ادرف متسیس  اتهب  نیسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش لیمیا   لیمیا هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپب  ) Advanced هکبش تحت  هخسن   Kaspersky سوریو یتنا  سسنیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000212 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یا هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Endpoint Security forBusiness-Advanced هلاسکیاضقنا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم 
هتسب 50 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09135162131  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسویپب )  ) Advanced هکبش تحت  هخسن   Kaspersky سوریو یتنا  سسنیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یراکش 

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

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

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم راب  نالعا  یزادنا  هار  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000138 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپب تسویپب  ) ) AdvancedAdvanced  هکبش هکبش تحت   تحت هخسن   هخسن   KasperskyKaspersky سوریو   سوریو یتنا   یتنا سسنیال   سسنیال ناونع : : ناونع 2 12 1

یزاجم یزاجم راب   راب نالعا   نالعا یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هلاس  کی  ینابیتشپو   pm رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000161000012 زاین :  هرامش 

سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یا  هقلح  یکینسالپ 1  باق  زودنیو  تحت  دنمشوه  یربراک  باسح  تراک  اب  هارمه  داپسا  یراد  رابنا   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپسا رازفا  مرن  ناحارط  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب تکرش  دشاب  روکذم  یاه  هنیمز  رد  اتفا  یاراد  دیاب  امتح  ینابیتشپو  هدنهد  هئارا  تکرش  تسویپ  تادنتسم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یناتسا  ناگدننک  نیمات  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  یتساوخرد  یالاک  اب  تریاغم  تروص  رد  دشاب  تسارح  دات  دروم  دیاب  امتح 

7917183797 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یرادا  نامتخاس  ییااجر -  دیهش  هلکسا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33514455-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514455-076 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپو   ینابیتشپو   pmpm  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 90 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ywl56rr4s9cq3?user=37505&ntc=5600934
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5600934?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هب  زهجم  دورو  هزیناکم  تیگ  یتیریدم و  دروبشاد  تیلباق  اب  بو ) تحت   ) گنیکراپ تیریدم  عماج  متسیس  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکیت پاچ  دنتسا  ناوخ و  کالگ 

1101001554000194 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون گنیکراپ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
وتکادام

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  طاسقا  تروصب  تخادرپ  رادیرخ و  تقفاوم  زا  دعب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166523-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنک ینابیتشپ  اردوجوم   .... ، - 194 ناتسا 2194 –  نیکرتشم  روما  یایوگ  نفلت  هناماس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000298 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنک ینابیتشپ  اردوجوم   .... ، - 194 ناتسا 2194 –  نیکرتشم  روما  یایوگ  نفلت  هناماس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34496414-041  ، 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

گنیکراپ گنیکراپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2424

دنک دنک ینابیتشپ   ینابیتشپ اردوجوم   اردوجوم  .... ، -  .... ، - 194194   –  2 1942 194 ناتسا   ناتسا نیکرتشم   نیکرتشم روما   روما یایوگ   یایوگ نفلت   نفلت هناماس   هناماس دناوتب   دناوتب دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

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  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سلریاو  رتسب  یور  رب   ptp طابترا یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دقن تخادرپ 

1101003365000154 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو رتسب   رتسب یور   یور ربرب     ptpptp  طابترا طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  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 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تکرش  تبث  رتافد  ور  ود  گرب  ادودح 440000  دادعت  ییامآ  هداد  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000059 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 440000 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لنسرپ و هیلک  دشابیم  فظوم  راکنامیپ.دشابیم  یمیدق  رتافد  زا  اه  تکرش  تبث  رتافد  ور  ود  گرب  ادودح 440000  دادعت  ییامآ  هداد  نکسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاد یاقآ  یگنهامه 09125883863  تهج  سامت  نفلت  دیامن  یزادنا  هار  دیامن و  رقتسم  اهتکرش  تبث  لک  هرادا  لحم  رد  ار  زاین  دروم  تاناکما 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66703570-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یکشزپ 

1101060040000207 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالعتسا  تادنتسم  طیارش  هیلک  تاعارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122658-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه تکرش   تکرش تبث   تبث رتافد   رتافد ورور   ودود   گرب   گرب   440000440000 ادودح   ادودح دادعت   دادعت ییامآ   ییامآ هداد   هداد وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2727

یگنهرف یگنهرف وو   ییوجشناد   ییوجشناد تنواعم   تنواعم هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  یط  هناماس  ریز  هس  یاراد  اهنادنز  نامزاس  ینیرفآ  راک  زکرم  هناماس  ینابیتشپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000384 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبساحم و یعامتجا  نیمأت  یاه  هنیزه  باستحا  اب  اه ،  تمیق  تسا  یضتقم  اذل  دشاب  یم  داد  رارق  داقعنا  هب  طونم  راک  نیا  یارجا  هکیئاجنآ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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 لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم یطیط   هناماس   هناماس ریز   ریز هسهس   یاراد   یاراد اهنادنز   اهنادنز نامزاس   نامزاس ینیرفآ   ینیرفآ راک   راک زکرم   زکرم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  اه  سیورس  هئارا  هاگرد  دیلوت  یحارط و   ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000077 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/6/3 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یرقاب و  مناخ  86732158 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش . 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5601255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنس کیلک  رازفا  مرن  ناونع : 

14011521 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/08/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه سیورس   سیورس هئارا   هئارا هاگرد   هاگرد دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط  ، ، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 3030

سنس سنس کیلک   کیلک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   - هناماس یزادنا  هار  هکبش و  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000044 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  لباک  + لوژام + رگشیامن + اتید چیئوس   2960XR-24-TD-L+2xSFP+SR 10G هعومجم الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
تس 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  یرادگ و  تمیق  تسویپ  تسیل  یاهفیدر   - تسویپ تسیل  قبط   - هناماس یزادنا  هار  هکبش و  هب  طوبرم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: 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 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هکبش   هکبش هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PAM یسرتسد تیریدم  سیورس  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000848 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

یناپوچ سدنهم  اب 88116672  یگنهامه 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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  1717   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PAMPAM  یسرتسد یسرتسد تیریدم   تیریدم سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام قرب  عیزوت  تکرش  حطس  رد  ارسنامهم  یرادهگن  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000424 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تفاظن هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناردنزام قرب   قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش حطس   حطس ردرد   ارسنامهم   ارسنامهم یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  نوتسیب  یترارح  هاگورین  یاهدحاو  شکدود  زا  یجورخ  یاهزاگ  نیالنآ  شیاپ  متسیس  نویساربیلاک  تاعطق و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001576000019 زاین :  هرامش 
( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/02 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  ار  کرادم  یمامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماس  رد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  ار  اهب  مالعتسا  رد  هدش  تساوخرد  کرادم  یمامت  افطل 

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش هبهب   نوتسیب   نوتسیب یترارح   یترارح هاگورین   هاگورین یاهدحاو   یاهدحاو شکدود   شکدود زازا   یجورخ   یجورخ یاهزاگ   یاهزاگ نیالنآ   نیالنآ شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

3535
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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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5600519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" P/F POWER DISTRIBUTION CONTROL SYS."ALSTOM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
1101093498004796 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ،) تسویپ حرش  قباطم  یکیرتکلا  لوژام  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000559 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارفا ناهم  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TELEMATIX یتراجت مان  وردوخ  رتراتسا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ،) تسویپ حرش  قباطم  یکیرتکلا  لوژام  ملق  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ مالقا   مالقا حرش   حرش .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا " " P/F POWER DISTRIBUTION CONTROL SYS."ALSTOMP/F POWER DISTRIBUTION CONTROL SYS."ALSTOM ناونع : : ناونع 3636

یکیرتکلا یکیرتکلا لوژام   لوژام ملق   ملق کیکی   ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام و یتناراگ 24  / ددرگ هعلاطم  تسویپ  تساوخرد  / یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  ناریا  / هاگتسد چنیا 30  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرافغ 23602026 سدنهم  سانشراک  / هلاس تامدخ 5 

1101050259000366 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 24 زیاس  24DS24-D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 2  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   programable processor module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000593 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3838

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ROLLER BEARING - V BELT همست گنیربلب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000363 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
نیفامد یترارح  یروآ  نف  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   cm 30 ضرع لاقتنا  ییاجباج و   14M-85-4326 همست الاک :  مان 

رتم 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   ROLLER BEARING یتراجت مان   SACRB-8072e لدم  60x110/170 mm زیاس هتسویپ  یرگ  هتخیر  نیشام  یا  هناوتسا  گنیربلور  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

اتنپس تعنص  راود  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان  یتعنص  روتومورتکلا  یدالوف 6307  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   BEARING TAPERED UNIT 6 یتراجت مان   SLO2970401005 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یژوب  لماک  ناقاتای  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
تس 6 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
سراف جاوما  تراجت  ایهم  هدننک  هضرع  عجرم   NBC یتراجت مان  یگدنسیر  هاگتسد  خرچ  دربراک   5x10x20 cm زیاس  single row گنیربلب الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ROLLER BEARING -  V BELTROLLER BEARING -  V BELT همست   همست وو   گنیربلب   گنیربلب ناونع : : ناونع 4040
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  تاصخشم و  قبط   axial compressor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000594 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1500  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/2/17هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/6/1عبنم داهنشیپ  ینف 1401/2/27  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIMIT SWITCHE BOX یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

axial compressoraxial compressor ناونع : : ناونع 4141

LIMIT SWITCHE BOXLIMIT SWITCHE BOX ناونع : : ناونع 4242
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS دنرب یکینورتکلا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002670 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  SIEMENS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-400 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC هدنزادرپ لوژام  الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENSSIEMENS دنرب   دنرب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 4343

تخوس تخوس نزاخم   نزاخم لرتنک   لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنس   جنس حطس   حطس لماک   لماک درب   درب ردام   ردام -- CRTCRT روتینام   روتینام یایا - - هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک -- RFIDRFID  رگپاچ رگپاچ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000037 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  R110XiHF لدم  RFID رگپاچ الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  قیقد  رازبا  رترب  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   BK7103 لدم تخوس  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام  الاک :  مان 
قیقد رازبا  رترب 
تس 1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000061 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

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

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52447471 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NORGREN رسنلیاس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط  ) ) ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یاضف   یاضف شرتسگ   شرتسگ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4545

NORGRENNORGREN  رسنلیاس رسنلیاس ناونع : : ناونع 4646
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-77-1401-580-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Product: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : SIMATIC S7-400H, CPU 414H Central processing unit نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
for S7-400H and S7-400F/FH, 4 interfaces: 1 MPI/DP, 1 DP and 2 for sync modules, 1.4 MB memory (700 KB data/700 KB

هاگتسد دادعت 4  ( program

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد برد  لیوحت  ییاهن  تمیق  اب  تسا )  هباشم  دک  ناریا  تاتسا (  ویسناتپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000015 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   INIM یتراجت مان   EM312SR لدم ریذپ  سردآ  یجورخ  یدورو  هلر  لوژام  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاتیجید و شزادرپ  هداد و  ذخا  هناماس  -PCI6024 لاتیجید گولانآ و  هداد  ذخا  لوژام  -eak120 لدم لخاد  دیلوت  یا  هخرچ  یرتماتلو  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
PCI6024 اب راگزاس 

رتشیب 09373990362 تاعالطا  - .دشاب یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  ینف  دات  رب  ینتبم  الاک  دیرخ  باختنا و 

9617976487 یتسپ :  دک  یروانف ،  یشهوژپ و  تنواعم  یراوزبس  - میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44013387-051  ، 44012521-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Product: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : S IMATIC S7-400H,  CPU 414H CentralProduct: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : S IMATIC S7-400H,  CPU 414H Central نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
process ing unit for S7-400H and S7-400F/FH,  4 interfaces : 1  MPI/DP,  1  DP and 2  for sync modules ,  1 .4 MBprocess ing unit for S7-400H and S7-400F/FH,  4 interfaces : 1  MPI/DP,  1  DP and 2  for sync modules ,  1 .4 MB

هاگتسد هاگتسد   44 دادعت   دادعت ( ( memory (700  KB data/700  KB programmemory (700  KB data/700  KB program

4747

تاتسا تاتسا ویسناتپ   ویسناتپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدودحم  رد  یتارباخم  ویسپ  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000081 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش هدودحم   هدودحم ردرد   یتارباخم   یتارباخم ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 4949

رگیم رگیم ناونع : : ناونع 5050
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 . هناماس رد  تسویپ  یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  رگیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000275 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-6605 لدم  5000V رگیم لاتیجید  قیاع  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MACHINERY INDUSTRY CO. LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
SHENZEN EVERBEST هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-5500 لدم  1000V رگیم لاتیجید  قیاع  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MACHINERY INDUSTRY CO. LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
SHENZEN EVERBEST هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-6650 لدم  1000V رگیم لاتیجید  هروظنمدنچ  قیاع  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MACHINERY INDUSTRY CO. LTD
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نایار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VICTOR هدنزاس عجرم   VICTOR یتراجت مان   VC-60B لدم رگیم  نیمز  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

کینورتکلا اکرآ  کین 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یاهالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 
07731682588 سکفلت :  یقداص 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682293-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5601223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تخاس ریز  تاطابترا  تیریدم  یاه  هاگتسیا  زکارم و  هیلک  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هباشم  دک  - زاین نالعا  تسویپ  قباطم 

1101001022000855 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  ریگدزد  ینمیا و  متسیس  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناگدرل رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دادرارق  بلاق  رد  ارجا   - دشاب یم  زاین  نالعا  تسویپ  حرش  قباطم  ًاقیقد  ارجا   - تسا دوجوم  زاین  نالعا  تسویپ  رد  ًامامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09133848567 یعیفر  سدنهم  لاوسو  یگنهامه   - تسا یمازلا  باسحاصافم  هئارا  تسا -  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  راهظا  هئارا  -

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

32277770-038  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DUCT SMOKE DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

نافیل نافیل ریگدزد   ریگدزد وو   ینمیا   ینمیا متسیس   متسیس هعطق   هعطق روسنس   روسنس کیتاموتا - - کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5151

DUCT SMOKE DETECTORDUCT SMOKE DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگداش ینامرد  زکرم   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یولبات  یرطاب و  درب و  ندرک  کچ  ، تست لماش   K11080m2 سکیرتام لدم  قیرح  ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهروسنس قیرح و  مالعا 

سامت 09162564200
1101091731000010 زاین :  هرامش 

ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: 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 متسیس   متسیس ندرک   ندرک کچکچ   وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا  هاگشیالاپ   : لیوحت.تسا یمازلا  یلام  داهنشیپ  هپارا  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 40   co2 یوق راشف  لاصتا  گنلیش 

ددع دادعت 20   co2 ردنلیس زیوآ  ندرگ 
1101096334000090 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 80 تیفرظ تنیباک  لخاد  بصن  لباق  نژورتین  یثنخ  زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 20 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   kg 70-5 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314858-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت   co2co2 ردنلیس   ردنلیس زیوآ   زیوآ ندرگ   ندرگ ددع   ددع   4040 دادعت   دادعت   co2co2 یوق   یوق راشف   راشف لاصتا   لاصتا گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5602002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PC زکرم  UPS قاتا هناخ و  یرتاب  قیرح  ءافطا  متسیس  لیوحت ) شیامزآ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  ) هژورپ یارجا  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک   - تسویپ قباطم  آقیقد  ارجا  درکرهش 

1101001022000853 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یب گو  یتراجت  مان  یپاپوس  لصو  عطق و  مزیناکم  جنلف  لاصتا  عون   bar 16 راشف  in 3 زیاس یرتسکاخ  ندچ  سنج  قیرح  ءافطا  ینفد  تناردیه  ریش  الاک :  مان 
اتمه یب  گو  هدننک  هضرع  عجرم  اتمه 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

راد و رابنادات  هب  طونم  تخادرپ   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هنوگره   - دشاب یم  زاین  نالعا  تسویپ  حرش  قباطم  اقیقد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 9133848567 یعیفر  سدنهم  لاوسو  یگنهامه.دشاب  یم  رظندم  الاک  تلاصا  تحص و  دشاب -  یم  هطوبرم  رظان 

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

32277770-038  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ  چا  یگنر  یرزیل  رتنیرپ  یپ و  چا  هراک  راهچ  یرزیل  رتنیرپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندچ ندچ سنج   سنج قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینفد   ینفد تناردیه   تناردیه ریش   ریش ناونع : : ناونع 5555

یپیپ چاچا   یگنر   یگنر یرزیل   یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپیپ   چاچا   هراک   هراک راهچ   راهچ یرزیل   یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000427 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 

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

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

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002391 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23383193-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

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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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا نما  هناماس  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000423 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  51 دادعت : 

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

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا نما   نما هناماس   هناماس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5959

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  وکسیس  چیوس  هاگتسد  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم 

1101001453000031 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم سنج   سنج وو   طورشم   طورشم داهنشیپ   داهنشیپ هئرا   هئرا // تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ ناونع : : ناونع
// تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم // دشابیمن دشابیمن زاجم   زاجم

6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراکرد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  هاگتسد  دادعت 8  هب  هکبش  چیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000098 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-2402H3 لدم تروپ  باه 26  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراددوخ  ًادج  یتسویپ  گربراک  قیقد  هعلاطم  نودب  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط  هقطنم 2( یتعنص  یحاون  اهکرهش و  رد  هدنکارپ  تروصب  تارباخم  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001072000125 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/02/29 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ طیارش  قبط  هقطنم 2( یتعنص  یحاون  اهکرهش و  رد  هدنکارپ  تروصب  تارباخم  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ گربراکرد   گربراکرد جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت هبهب   هکبش   هکبش چیوس   چیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

(( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط )) 22 هقطنم   هقطنم یتعنص   یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش ردرد   هدنکارپ   هدنکارپ تروصب   تروصب تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  قبط  تیگ  سراپ  لاو  ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000079 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

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

ددرگ مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  تاصخشم  هب  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000068 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا ههام  لقادح 3  تخادرپ.دیریگب  سامت  یزردوگ  هرامش 09132102310  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاو   لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 6363

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد تاصخشم   تاصخشم هبهب   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

هکبش هکبش مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  هکبش  مزاول  تاعطق و  ملق  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000276 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم  GHz 5 سناکرف  MB 800 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 300 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP382A لدم هکبش  روتروناک  ایدم  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WA801ND لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان  لدم 303020  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 21305  یزلف  سنج  هکبش  روتکناک  چناپ  راچآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم   S5 رزیرف لاچخی  یقرب  متسیس  لماک  ریگزیون  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا  الاک  دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  ینف  داهنشیپ  دقاف  هک  هدش  هئارا  یاه  تمیق  هب  .ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت : 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

زا 90 ھحفص 49 
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هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشنادداتساب تثعب  ناتسرامیب  هکبش  طابترا  تهج  ییویدار  کنیل  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تست تلهم  زور  گم 15 تعرس 300 

دوشیم هتساوخ  تکرش  یراک  هموزر 
یتناراگ لاسکی 

1101092100000509 زاین :  هرامش 
تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هژورپ نداد  باوج  تروص  رد  تخادرپ 

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش طابترا   طابترا تهج   تهج ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  اب  یموب   NTP SERVER دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000091 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسراهب  یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AF300 لدم  NTP رورس میات  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعلاطم  قیقد  ار  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  لمعلاروتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 85102242  هداز  یلالج  مناخ  اب  ینف  تاعالطا  یارب 

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

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

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوریش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NTP SERVERNTP SERVER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسا هباشم  اه  دک  ناریا  زا  یضعب  دشابیم  تسویپ  تاصخشمو  دروارب  اب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003317000007 زاین :  هرامش 

ناوریش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   2x10 cm زیاس جوز  زورک 10  لانیمرت  الاک :  مان 

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

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 110 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 1049  کنارت  لخاد  یکیتسالپ  هدننکادج  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

IEM یتراجت مان   mm 20 زیاس  in 2\1 لدم ینلیپورپ  یلپ  یدنبرمک  تسب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   SC-LC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس جاوما 
رتم 8 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
تافرش نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   m 500 یفالک هتسب   4x2/5 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یسم  ناشفا  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 

فالک 250 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CM01R لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
یرفص هللادی  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 10 زیاس یکیتسالپ  یا  هشیش  برد  ریگزرد  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  یتراجت  مان  لیتکیپ  لدم  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن تیریدم  هناخریبد  لیوحت  ار  نا  لصا  فا  ید  یپ  دیاف  کی  بلاق  رد  هناماس  رد  یرازگراب  نمض  لیمکتار  یتسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9461654434 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نیطسلف 8 -  شبن  نیطسلف -  نابایخ  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3632330-058  ، 36225009-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36226614-058 :: 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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رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبازیا رتسب  رب  ینفلت  یهد  تبون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طخ یو 4 تیگ 

1101092702000002 زاین :  هرامش 
رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXO لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبازیا رتسب  رب  ینفلت  یهد  تبون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طخ یو 4 تیگ 

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ یویو  44 تیگ   تیگ لبازیا   لبازیا رتسب   رتسب ربرب   ینفلت   ینفلت یهد   یهد تبون   تبون ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ دانسا  یدقن و  تخادرپ  تسویپ ، تاصخشم  قبط   SAN دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003116000059 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NEC یتراجت مان   San Storage M310 لدم  TB 1132 تیفرظ  SAN هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

کوتیا
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناحیر سدنهم  یاقآ  یرادا 09127571751  تاعاس  رد  طقف  یگنهامه  نفلت  .مق  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716151944 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یولع  ناتسوب  بنج  ناهفصا ) هداج   ) ریدغ راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126233-025  ، 32126101-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32858231-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنازخ هنازخ دانسا   دانسا وو   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ تسویپ ، ، تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   SANSAN  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52445438 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/06هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 7171

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52440712 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/06هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمهب  لیابوم  نتنآ  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000172 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ظاحل  روتکاف  یور  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه  کک چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 7272

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب لیابوم   لیابوم نتنآ   نتنآ تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   DELL EMC UNITY XT 480 Hybrid هاگتسدکی تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000153 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   Dell EMC یتراجت مان   Unity XT 480 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   DELL EMC UNITY XT 480  HybridDELL EMC UNITY XT 480  Hybrid هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 7474
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت  تسا  رظندم  تسویپ  لیاف  هباشم و  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  وکسیس  دوم  لگنیس  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب 

1101003523000566 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

PREMIUM LINE SYSTEM هدنزاس عجرم   PREMIUM LINE SYSTEM یتراجت مان  لدم 242424082  دوم  لگنیس   LC تروپ لاصتا 8  لوژام  الاک :  مان 
نیرفآ مظن  یامزآ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد.تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  ، یداصتقادک هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ  لابق 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس دوم   دوم لگنیس   لگنیس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  مرا  هداد  زکرم  تخاس  ریز  تکرش  دنرب  زاف  کت  رپمآ  لوژام 16  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000022 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  مرا  هداد  زکرم  تخاس  ریز  تکرش  دنرب  زاف  کت  رپمآ  لوژام 16  رواپ  - 

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

1401/06/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: 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 تفن  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 00 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  نوستاو  یتارباخم  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000417 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   HTL لدم  HTL-Modem RTU عون اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 117 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف کتکت   رپمآ   رپمآ   1616 لوژام   لوژام رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 7676

نوستاو نوستاو یتارباخم   یتارباخم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبثم دنارگاب  یس  ید  هب 24  لدبم 48 ددعراهچ  هارمه  هب  هکبش  تحت  لانرتسکا  مرالآ  لاسراو  یروآ  عمج  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  ینف  تاصخشم  قبط  تاو  240

1101001022000850 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش نکسا  اضما و  رهمو و  لیمکت  هدوزفا  شزرا  نودب  ریداقم  تسرهف  لودج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسوپ  هناماسرد  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  -2

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبثم تبثم دنارگاب   دنارگاب یسیس   یدید   هبهب  2424   4848 لدبم   لدبم ددعراهچ   ددعراهچ هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تحت   تحت لانرتسکا   لانرتسکا مرالآ   مرالآ لاسراو   لاسراو یروآ   یروآ عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاو تاو 240240

7878
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( نارهوخ هژیو  ) رثوک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

voip نفلت تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004868000005 زاین :  هرامش 

( نارهاوخ هژیو   ) رثوک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کنیل  یتراجت  مان   IP PHONE SPA 942 لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 140 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   VOIP GUTEWAY یتراجت مان   VG1X-8S لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PATTON هدنزاس عجرم  لدم 460   RJ45 هب  BNC نلاب لدبم  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یقاصلا  لیاف  رد  رظن  دروم  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415615458 یتسپ :  دک  نایرون ،  دیهش  هچوک  یلامش  رویرهش  هدفه  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413815-058  ، 32262860-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32427804-058 :: 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

بصن5600439 هارمه  هب  هسبرادم  یاه  نیب  ود  تازیهجت  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا5600600 بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع 
تروصب رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک  رفن  کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه 

میقم

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5600622 لیمیا  هلاس  کی  سنسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5600686( تسویپب  ) Advanced هکبش تحت  هخسن   Kaspersky سوریو یتنا  هحفص 14)سسنیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

voipvoip نفلت   نفلت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزاجم5600872 راب  نالعا  یزادنا  هحفص 14)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5600996 .... ، - 194 ناتسا 2194 –  نیکرتشم  روما  یایوگ  نفلت  هناماس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات 
دنک ینابیتشپ  اردوجوم 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سلریاو5601015 رتسب  یور  رب   ptp طابترا هحفص 14)یرارقرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5601019 تکرش  تبث  رتافد  ور  ود  گرب  ادودح 440000  دادعت  ییامآ  هداد  هحفص 14)نکسا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنواعم5601027 هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  سیورس و 
یگنهرف ییوجشناد و 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5601217 سیورس  هئارا  هاگرد  دیلوت  یحارط و   ، هحفص 14)هرواشم یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5601629 یزادنا  هار  هکبش و  هب  طوبرم  هحفص 14)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کاروین5601637 یو  تیگ  پیو  هاگتسدکی   MX8G-8GXO لدم کاروین  یو  تیگ  پیو  هاگتسدکی 
MX8G-8S لدم

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکرش5601951 هدودحم  رد  یتارباخم  ویسپ  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  هیارا 
قرب یورین  عیزوت 

هحفص 27) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5601989PAM یسرتسد تیریدم  سیورس  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  هحفص 14)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاحمراهچ و ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قباطم  تسا .  هباشم  دک  ناریا  یلماعت -  رگشیامن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003799000074 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M65 لدم  in 65 زیاس  IR یسمل روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

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

یناگرزاب ینف  یفیک و  یبایزرا  هتیمک  دات  هب  دیاب  مزال ، تیفیک  ینف و  تاصخشم  اب  تقباطم  رظن  زا  هدننک ، نیمات  طسوت  هدش  لاسرا  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  نینچمه ، .دسرب  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا 

8817653148 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  تارادا  عمتجم  یلامش -   یناقلاط  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224186-038  ، 32224188-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229737-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

M65M65 لدم   لدم   inin   6565 زیاس   زیاس   IRIR یسمل   یسمل روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه کی  هیحان  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا زا  نادمه .  ناگنازرف  هسردم  برد  لیوحت  دادعت 13 هب   e-boardieagamster82n رتسماگل لدم  دنمشوه  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کچ یرادا  لحارم  یط  تخادرپ   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101000318000025 زاین :  هرامش 
نادمه کی  هیحان  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   UB-7325 لدم لاتیجید  دنمشوه  درب  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517683319 یتسپ :  دک  کولب 11 ،  یناشاکراولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32510160-081  ، 32523091-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32511112-081 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 7  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هلحرم  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  هقطنم  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095728000011 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   7 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

41 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  کرادم  هیلک  اضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3148713131 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 7  یرادرهش  - یقهیب راولب  - یناقلاط نادیم  - رهش یئاجر  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34202513-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34202513-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم رد 20  یظافحتسا  هزوح  تحت  ینایرش  یاهروحم  تعرس  تیدودحم  ولبات  قیقدتو  تشادرب  تاعلاطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000284 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

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

09155419447 ینسحدمحم یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود هلحرم   هلحرم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم ساسا   ساسا ربرب   هقطنم   هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 8282

روحم روحم   2 020 ردرد   یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح تحت   تحت ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم تعرس   تعرس تیدودحم   تیدودحم ولبات   ولبات قیقدتو   قیقدتو تشادرب   تشادرب تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 8383
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  ددع  رادقم 400 هب  یقرب  لیاسو  ملق  دیرخ 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228000984 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  رون  عیدب  یتراجت  مان  یباتهم   w 100 ید یا  لا  ینابایخ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  کرادم  افطل  لاس 1401 یاهب  سراهف  ساسارب  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095662000014 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.337T دک  10x10x2 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یا  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  خیم  لگ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  کرادم  افطل  لاس 1401 یاهب  سراهف  ساسارب  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34679023-026 :: 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 400400 رادقم   رادقم هبهب   یقرب   یقرب لیاسو   لیاسو ملق   ملق دیرخ  44 دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دامن دامن هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   ارار   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم افطل   افطل 140 1140 1 لاس   لاس یاهب   یاهب سراهف   سراهف ساسارب   ساسارب یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1243101 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12:30   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:30   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601168 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 12 رباعم  حطس  رد  یتلافسآ  هاکتعرس  ریگتعرس و  یارجا  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا -  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: ets.mashhad.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

دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1163397 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/27 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/0312:30:00

mashhad.ir :: عبنم 12:30:001401/06/03عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601173 :: هرازه هرازه 1401/06/0508:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت لصفنم  هیحان  حطسرباعم  یضرع  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یسمش  هام  شش  هژورپ  یارجا  نامز  تدم 

نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه  هبتر  دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   1

05131296223 نفلت :  هقطنم 12  یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا -  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

یتلافسآ یتلافسآ هاکتعرس   هاکتعرس وو   ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8686

هیحان هیحان حطسرباعم   حطسرباعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787
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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 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   SAFTEY BARRIERS ELECTRONIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش هاگشیالاپ 

1101093498004802 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   CRG2.EX1D لدم  40x115x119 mm یکیتسالپ ریراب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   SAFTEY BARRIERS ELECTRONICSAFTEY BARRIERS ELECTRONIC ناونع : : ناونع
مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

8888
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ناریا یزکرم  قطانم  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 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MX8G-8GXO لدم کاروین  یو  تیگ  پیو  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MX8G-8S لدم کاروین  یو  تیگ  پیو  هاگتسدکی 

1101093221000124 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایوگ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم   NEWROCK یتراجت مان   MX8G-8FXO لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
رازفا

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

هلوسام رظان  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWROCK یتراجت مان   MX8-8S لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت 
02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MX8G-8SMX8G-8S لدم   لدم کاروین   کاروین یویو   تیگ   تیگ پیو   پیو هاگتسدکی   هاگتسدکی   MX8G-8GXOMX8G-8GXO لدم   لدم کاروین   کاروین یویو   تیگ   تیگ پیو   پیو هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچرد دابآ  نیسح  لپ  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین ) ) ینتب هدننکادج  بصن  لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000148 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  میالع و  کبس -  یدالوف  یاهراک  لماش -  هاک  تکرس  یزاسراکشآ  تهج  هیاپ  ولبات و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاک تکرس  یزاسراکشآ  تهج  هیاپ  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101003489000220 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسرجوین ) ) یسرجوین )) ینتب ینتب هدننکادج   هدننکادج بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9090

هاک هاک تکرس   تکرس یزاسراکشآ   یزاسراکشآ تهج   تهج هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدود DANKER روتوماب ناریا  تخاسهیذغت  عبنم  یاراد  SEPEHR نشبآ لوف  سکاب  گنیدالسا  یقرب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد نودام  یمشچ 

1101001431000179 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  رهپس  لدم   220x400 cm زیاس یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2/30 عافتراو 2/90 ضرع سامت  09173771734 .دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمحو  یزادنا  هار  بصن  هنیزه.دیفس  تیروکس  لیم  هشیش 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: 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

هاگتسدود هاگتسدود DANKERDANKER روتوماب روتوماب ناریا   ناریا تخاسهیذغت   تخاسهیذغت عبنم   عبنم یاراد   یاراد SEPEHRSEPEHR نشبآ   نشبآ لوف   لوف سکاب   سکاب گنیدالسا   گنیدالسا یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع
راد راد نودام   نودام یمشچ   یمشچ

9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.کیتاتساورتکلا گنر  هارمه  یموینیمولآ  هرادجود  هغیت 80 .UPS ندوب N300 دیاس روتوم  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورفاب.بصن.لمح 

1101001431000180 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  لدم 2016   3x3 m زیاس یموینیمولآ  سنج   SDC روتوم اب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عافتراو 3/20 ضرع 2/80 یرگید  برد   3/20 عافتراو ضرعدنمرنه 4/10  09173771734 سامت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: 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

هنیزه.کیتاتساورتکلا هنیزه.کیتاتساورتکلا گنر   گنر هارمه   هارمه یموینیمولآ   یموینیمولآ هرادجود   هرادجود 8080 هغیت   هغیت ..UPSUPS ندوب ندوب N300N300 دیاس   دیاس روتوم   روتوم هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورفاب.بصن.لمح   هدنشورفاب.بصن.لمح

9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردآ هب  الاک  تایلمع  هرادا  تهج  مالعتسا  حرش  رد  جردنم  تاصخشم  داعبا و  هب  یدالوف  هغیت  اب  یا  هرکرک  برد  تس  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت

1101001105001430 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاس رد  ایساروا  هدنزاس  عجرم  یرتم  ضرع  یرتم  لوط  ییوشک  لدم  یموینیمولآ  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

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

ریخ هار  هس  نارهت  سردآ  هب  الاک  تایلمع  هرادا  تهج  مالعتسا  حرش  رد  جردنم  تاصخشم  داعبا و  هب  یدالوف  هغیت  اب  یا  هرکرک  برد  تس  دیرخ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لمح و  تیلوئسم  هنیزه و  تفن  یصاصتخا  کرمگ  راواب  یاهتنا  دابآ 

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

6179264-0912  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1213-14010180 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 125 نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کاروین5601637 یو  تیگ  پیو  هاگتسدکی   MX8G-8GXO لدم کاروین  یو  تیگ  پیو  هاگتسدکی 
MX8G-8S لدم

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یدالوف یدالوف هغیت   هغیت اباب   یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد تستس     22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

125125 هرکرک   هرکرک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  قباطم  بصن  هارمه  هب  هسبرادم  یاه  نیب  ود  تازیهجت  دیرخ  دشابیم .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.

1101005797000095 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   MTMMAX یتراجت مان   MT111 لدم هتسبرادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  ینارهت 09124441735  سدنهم  یاقآ  اب  مزال  یاه  یگنهامه  تهج  ددرگ .  تسویپ  روتماف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503414-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: 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

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   هسبرادم   هسبرادم یاه   یاه نیب   نیب ودود   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم طباوض  طیارش و  قباطم  اهنآ  یزادنا  هار  بصن و  هطوبرم و  تاقلعتم  مالقا و  مامضنا  هب  یزکرمریگ  دزد  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ گربراکرد 

1101000071000100 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراددوخ  ًادج  یتسویپ  گربراک  قیقد  هعلاطم  نودب  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: 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

WW  77  ناوت ناوت نکاما   نکاما ریگدزد   ریگدزد وزیپ   وزیپ ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یشزومآ  تازیهجت  دیرخ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003270000038 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365010   DSLR-A350 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

نناک  ISO450D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ  هنیزه  ، هدیدرگ همیمض  یتسویپ  لیاف  رد  نآ  تاصخشم  زاین و  دروم  یالاک  ، دشابیم هباشم  الماک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  هرادا  یزکرم  رابنا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  هطوبرم ، سانشراک 

6615763661 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  بنج  ناتابکا  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33163713-087  ، 33163700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33160204-087 :: 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

یشزومآ یشزومآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دراه  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000056 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  یالاک  قبط  ددرگ و  هدهاشم  ًامتح  دشاب  یم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

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

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  تسویپ  زاین  دروم  کرادم  روتکاف و  شیپ  هارمه  هب  تمیق  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعب  بصن  لاسرا و  هنیزه 

رتشیب 24572224 تاعالطا 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: 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

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود نیبرود دراه   دراه وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس لیاسو   لیاسو مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000170 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSC-2012 لدم یراوید  کر  ینیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   HDD 2TB 35 لدم  GB 6 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یبناج  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000056 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-DF85P لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تخادرپ  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یروآ  نفو  تسارح  دات  دروم  دشاب  یتناراگ  یاراد  دشاب  لخاد  دیلوت  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  ههام  کی  کرادمو  الاک  لیوحت 

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: 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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  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 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

group لدم  logitech نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001886 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  گولاتاک  هارمهب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  شرافس  رودص  زا  سپ  دک  ناریا  ذخا 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23911-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یبناج   یبناج تازیهجتو   تازیهجتو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1

groupgroup  لدم لدم   logitechlogitech نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجرگ 09169662252 سدنهم  تسویپ  لودج  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ریگ و  دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004364000215 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   RBDS4848 لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ات 1403/9/12  قاروا 1400/4/14  دیسر  رس  دصرد  دوس 15  اب  قاروا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

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 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

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5601474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

N660 ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000428 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام و  نودب  لک  تمیق  دوش و  تبث  دک  ناریا  کی  مالقا  یمامت  یارب  - 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

تساوخرد  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نوراک  برغ  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: 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

5601474N660 ACCESSORIES(80 هحفص )  accessaccess

(( 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

هتسب5601473 رادم  نیبرود  یتظافح و  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

N660  ACCESSORIESN660  ACCESSORIES ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 90 ھحفص 81 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سرگاز نهآ  هار  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 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئالع طابترا و  هرادا  تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003274000031 زاین :  هرامش 

سرگاز نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ ناینب  دابآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   MC8 لدم یتسد  یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  تاصخشم  لیاف  مالقا و  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6481941464 یتسپ :  دک  رذآ ،  مراهچ  یادهش  نامتخاس  - نهآ هار  نادیم  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42692106-061  ، 42692690-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42629507-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

مئالع5600422 طابترا و  هرادا  هحفص 82)تالآرازبا  )  w imwim

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

متسیس5601223 هعطق  روسنس  کیتاموتا - یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هژورپ 
نافیل ریگدزد  ینمیا و 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5601333 ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  هحفص 39)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ندچ5602002 سنج  قیرح  ءافطا  ینفد  تناردیه  هحفص 39)ریش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

مئالع مئالع وو   طابترا   طابترا هرادا   هرادا تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 90 ھحفص 82 
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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 " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5601333 ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  هحفص 39)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

تنیوپ5600482 سسکا  هکبش  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5600820 مزاول  تاعطق و  ملق  هحفص 43)دیرخ 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراکرد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  مالقا و  مامضنا  هب  یزکرم  ریگ  دزد  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000101 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراددوخ  ًادج  یتسویپ  گربراک  قیقد  هعلاطم  نودب  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

طیارش و5600461 قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  مالقا و  مامضنا  هب  یزکرم  ریگ  دزد  هاگتسد  دیرخ 20 
یتسویپ گربراکرد  جردنم  طباوض 

هحفص 84) ریگدزد  ( ریگدزد

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

5600559W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  هحفص 74)ریژآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس5601223 هعطق  روسنس  کیتاموتا - یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هژورپ 
نافیل ریگدزد  ینمیا و 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رادم5601821 نیبرود  ریگدزد و  قیرح  نالعا  نامتخاس  قرب  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  بصن و  ارجا 
هتسب

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتسویپ یتسویپ گربراکرد   گربراکرد جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   مالقا   مالقا مامضنا   مامضنا هبهب   یزکرم   یزکرم ریگ   ریگ دزد   دزد هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 90 ھحفص 84 
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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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یادهش  هاگنامرد   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصرد.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   . تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  / دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام  تخادرپ.دوشیم 1 عوجرم  دات  مدع 

1101091736000020 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمیآ ساسارب  تمیقودمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش   / تسا هدنشورف  هدهعرب ی  زکرمات  لمح  هیارک ی  / دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تمیق  مالعا  هب  زاجمدمیآ  تیاس  یلصا  ناگدنیامنو  ناگدننکدیلوت  طقف  تسا  یمازلا  یتناراگ  / دشاب

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: 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

هباشمدک5600718 ناریازا   . تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  / دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب 
 . تسا ههام  تخادرپ.دوشیم 1 عوجرم  دات  مدع  تروصرد.تسا  هدش  هدافتسا 

هحفص 85) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( 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

رفاسم5601936 لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  سیورس ، هحفص 10)یربهار ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مدع مدع تروصرد.تسا   تروصرد.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا  . . تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب لمح   لمح هیارک  یی   هیارک // دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا ههام   ههام 11 تخادرپ.دوشیم   تخادرپ.دوشیم عوجرم   عوجرم دات   دات

107107
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نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003118000116 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  - 

دشاب هتشاد  تقباطم  رظن  دم  یالاک  اب  هک  دامرف  تکرش  یدکناریا  اب  افطل 
.دوشیمن ماجنا  مرتحم  ناگدننک  تکرش  زا  لوصحم  دیرخ  تروصنیا  ریغ  رد 

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

1401/06/02 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  شور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه 

دشاب هدش  هئارا  تاصخشم  قبط  درادناتسا و  ناشن  یاراد  تسیاب  یم  الاک 

4157679186 یتسپ :  دک  یدعس ،  نابایخ  یاهتنا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127240-013  ، 33120039-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123581-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درادناتسا هاگشهوژپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  اب  تبوطر  مد و  لرتنک  نامرف  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000070 زاین :  هرامش 

درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
لصحم رازبا  نارتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  لصحم  رازبا  نارتسگ  هدنزاس  عجرم   GAMco-SC-0001 لدم  IOT دنمشوه طبار  امد  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09197145935 اب  یگنهامه  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن اباب   تبوطر   تبوطر وو   مدمد   لرتنک   لرتنک نامرف   نامرف ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابیشوت  یپک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ............ و

1201093567000420 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  37 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ............  ............ وو ابیشوت   ابیشوت یپک   یپک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواپ نوکیلس  لانرتسکا  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000422 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  .

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 85)رورس5600396 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5600475 مرن  اب  تبوطر  مد و  لرتنک  نامرف  هحفص 85)ولبات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هباشم5600510 دک  ناریا  لاس )  کی  هام (  تدم 12  اه  هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب  دیرخ 
.تسیمازلا لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تازج  هدهاشم  تهج  تسا . 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طیارش5600522 تامدخ و  حرش  قبط  ییامرفراک .  یرگراک و  یاه  لکشت  یلم  هسانش  هناماس  هیهت 
 . تسویپ یمومع 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5600584 ............ ابیشوت و یپک  هحفص 85)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تکرش5600622 لیمیا  هلاس  کی  سنسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5600686( تسویپب  ) Advanced هکبش تحت  هخسن   Kaspersky سوریو یتنا  هحفص 14)سسنیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رواپ رواپ نوکیلس   نوکیلس لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5600934 تاصخشم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هلاس  کی  ینابیتشپو   pm رازفا هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیکراپ5600958 تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 14)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رواپ5600981 نوکیلس  لانرتسکا  هحفص 85)دراه  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تنواعم5601027 هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  سیورس و 
یگنهرف ییوجشناد و 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5601217 سیورس  هئارا  هاگرد  دیلوت  یحارط و   ، هحفص 14)هرواشم یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنس5601255 کیلک  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییویدار5601790 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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