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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 دادرم   دادرم   99 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,650 , 000148 ,650 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 960 , 000141 , 960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   222رالد ,900222 سیئوس900, سیئوس کنارف   335,400335,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,340 , 00082 ,340 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع249,400249,400رالد ناتسبرع لایر   86لایر ,20086 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,400 , 00052 ,400 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   ,33نورک 10033, 100

رایع رایع   1818 یالط   13,676یالط , 00013,676 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ388,690388,690دنوپ نپاژ نینی   دصکی   240دصکی ,660240 ,660

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
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7171 ))

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

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

زا 67 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " 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 67 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( 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 67 ھحفص 3 

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


( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/5/8هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ilampetro.com :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00  ات  رثکادح   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانتنامض لصا  افرص  دش و  دهاوخ  ماجنا  مالیا  یمیشورتپ  تکرش  تالماعم  یکینورتکلا  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تفایرد  یکیزیف  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش 

مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ - یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ - مالیا - سردآ :  :: سردآ سردآ

08432723948 نفلت  :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

08432723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 3357801027  یتنیباک 100-60-1000  هاگتسیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سنارفنک نلاس   3 هقبط کالپ 160  کارا ، نابایخ  شبن  یلامش ، رهشناریا  نابایخ  نارهت ،  ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEMPARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 11

اضاقت  33578010273357801027 اضاقت   100100 -- 6060 -- 10001000 یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

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

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

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005345000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533950 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک  یطابترا  یاه  هکبش  رتنساتید و  هکبش و  ویتکا  ویسپ و  تخاسریز  رتنساتید و  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

امرفراک یطابترا  یاه  هکبش  رتنساتید و  هکبش و  ویتکا  ویسپ و  تخاسریز  رتنساتید و  ینابیتشپ  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1401/08/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم داتس  نامتخاس  هدازرافغ  هچوک  یزرواشک  داهج  ترازو  بن  یناقلاط  نابایخ  نارهت   ، 1598619733 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5534218 ناوخ  کالپو  ریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لنوت5534368 دنمشوه  تاسیسأت  هیوهت و  ییانشور ، متسیس  هحفص 6)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

امرفراک امرفراک یطابترا   یطابترا یاه   یاه هکبش   هکبش وو   رتنساتید   رتنساتید وو   هکبش   هکبش ویتکا   ویتکا وو   ویسپ   ویسپ تخاسریز   تخاسریز وو   رتنساتید   رتنساتید ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن 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 67 ھحفص 6 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534199 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  یم  لاس 1401  یرادهار  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  دروآرب  هام و  دادرارق 12  نیمضت  هرود  هام و  ارجا 8  تدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,999,977,202 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

13:00 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  نابایخ  شبن  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یداصتقا 411451918139 دک  یلم 14003232766  هسانش  یتسپ 9717833115  دک   056  - 32342137-9 نفلت :  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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 67 ھحفص 7 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534201 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  یم  لاس 1401  یرادهار  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  دروآرب  هام و  دادرارق 60  نیمضت  هرود  هام و  ارجا 8  تدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هشیبرس  دنجریب -  روحم  فسوخ و  دنجریب -  روحم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
49,659,314,909 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,483,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

13:00 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  نابایخ  شبن  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یداصتقا 411451918139 دک  یلم 14003232766  هسانش  یتسپ 9717833115  دک   056  - 32342137-9 نفلت :  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

روحم روحم ردرد   یرتم   یرتم   66 یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ،  ،  تخاس حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت 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 67 ھحفص 8 
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یر ناتسرهش  هرد  هایسوزق  لهچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090822000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534218 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف  تخاسریزرب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپو  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگنو  یزادنا  هاروارجا  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یر  ناتسرهش  هرد  هایسوزق  لهچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یرونربیف  تخاسریزرب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپو  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگنو  یادنا  هاروارجا  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,656,320,000 یلام :  دروآرب 

 100.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,132,816,000 نیمضت :  غلبم 

لکشره هب  یصخش  کچو  شدرگ  لاحرد  کچایو  یترفاس  کچ   ، هدش نیمضت  کچ  ، ررقم نازیمزارتمک  یاه  نیمضت   ، نیمضتدقافداهنشیپ نیمضت :  تاحیضوت 
نآرب هوالعودشابدیدمت  لباق  هام  هس  یاربو  اهداهنشیپ  حاتتفا  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادحدیاب  یکناب  یاه  تنامض  رابتعا  تدم.دشاب  یمن  لوبق  لباق  نکمم 

کناب تسپ  باسح 1000132588988 هرامش  هب  دیاب  یدقنزیراو  تروصرد  تسارکذ  نایاش.دوشرداصو  میظنت  لوبق  لباق  یاه  مرف  قبط  یکناب  یاه  تنامض 
.دوش  زیراو  زق  لهچ  یرایهد  مانب  یررهش 

14:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زق لهچ  یاتسور  تشدمایقرهشزادعب  نارواخ  هداج  نارهت   ، 1865116831 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  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

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003311000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( 333+500 رتمولیک هلحم  مئاقو  322+300 رتمولیک تایناخد  تاعطاقت  ) یرتم سکاب 8 تس  کیدیرخ 

لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

شترا راولب  یاهتنا  یراس -  ناردنزام -   ، 4913891164 یتسپ :  دک  یراس ،  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

یرون یرون ربیف   ربیف تخاسریز   تخاسریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپو   کالپو ریوصت   ریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

یرتم یرتم 88 سکاب   سکاب تستس   کیدیرخ   کیدیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 67 ھحفص 9 
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لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003311000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک  یبایزرا  ناوخارفدیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لامش 1  نهآ  هار  لک  هرادا  هاگرذگ  38 رددنبهاراب زاجم  حطسمه  تاعطاقت  یزاس  نمیاو  یزاسهب 

لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

شتراراولب یاهتنا  یراس -  ناردنزام -   ، 4813891164 یتسپ :  دک  یراس ،  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

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003489000098 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534368 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاره  رواکت  اناو و  لنوت  دنمشوه  تاسیسأت  هیوهت و  ییانشور ، متسیس  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاره  رواکت  اناو و  لنوت  دنمشوه  تاسیسأت  هیوهت و  ییانشور ، متسیس  یرادهگن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,715,988,048 یلام :  دروآرب 

لایر   635,799,402 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا یراس خ   ، 4818611364 یتسپ :  دک  لمآ ،  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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5534218 ناوخ  کالپو  ریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دنبهاراب دنبهاراب زاجم   زاجم حطسمه   حطسمه تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس نمیاو   نمیاو یزاسهب   یزاسهب یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

لنوت لنوت دنمشوه   دنمشوه تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیوهت   هیوهت ییانشور ، ، ییانشور متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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

دنمشوه5534218 ناوخ  کالپو  ریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لنوت5534368 دنمشوه  تاسیسأت  هیوهت و  ییانشور ، متسیس  هحفص 6)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تمالس  همیب  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 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  قبط  وددرگ  هعلاطم  تسویپ  افطل  رازفا  مرن  ینابیتشپ  سنسیال و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000024 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 2 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ قبط   قبط وددرگ   وددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ افطل   افطل رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002283 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5500-SC-20 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم و تسویپ  حرش  لودج  هب  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  یارب  دشاب  یمن  یلصا  تسا و  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لودج  تاحیضوت  ساسارب  ینف  داهنشیپ  یرازگراب  ددرگ و  مادقا  نآ  ساسارب 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  اتبیس  رازفا  مرن  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000683 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  اتبیس  رازفا  مرن  ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

CiscoCisco  سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 111 1

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اتبیس   اتبیس رازفا   رازفا مرن   مرن ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000047 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86714202  : ینارمع سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هربراک کت   ) اه ناتسرهش  و  هکبش )  تحت   ) لک هرادا  یارب  هلاس  کی  راد  سنسیال  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003468000023 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ یمالعتسا  هگرب  قباطم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  240 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  هناماس  رد  هدش  روهمم  لیمکت و  یتسیاب  امتح  یتسویپ  مالعتسا  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163974131 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  لوا  یناسربآ -  هارراهچ  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343513-041  ، 3343731-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3343600-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب دمحاریوب وو   هیولیگهک   هیولیگهک ناتسا   ناتسا رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 1313

 ( ( هکبش هکبش تحت   تحت  ) ) لکلک هرادا   هرادا یارب   یارب هلاس   هلاس کیکی   راد   راد سنسیال   سنسیال سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس تینما  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000106 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 88806513 تاعالطا  .تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992266-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاکرمگ تراظن  هزوح   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرمگ لک  هرادا  یقرش و  ناجیابرذآ  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  یسانشراک و  هرواشم ،  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسباو تاکرمگ  زیربت و 

1101001226000002 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  دات  زا  دعب  هعلاطم و  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615395 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34469077-041  ، 34454411-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34469077-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربیاس یربیاس تینما   تینما هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 1515

هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یسانشراک   یسانشراک هرواشم ،  ،  هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش هاگشناد   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1402-1401 دشر - زکرم  ناسراف و  رنه  هدکشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000134 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321642-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: 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   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000059 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

1401/05/11 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09167477363  هب  نایکاس  سدنهم  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  ددرگ و  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402 -- 140 1140 1 دشر - - دشر زکرم   زکرم وو   ناسراف   ناسراف رنه   رنه هدکشناد   هدکشناد تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 1717

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  GIS بو یرازفا  مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000622 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماس بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگربا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  تاعالطا  عیمجت  یواک و  هداد  نیالنآ و  شیاپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناگربا
هتسب 1 دادعت : 

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

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگشناد   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش 1402-1401 هاگشناد  نایوجشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000135 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321642-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS بوبو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1919

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 2020
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیکرتشم  زاگ  ضبق  کمایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000055 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یسراف  کمایپ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 25900000 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000175 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG224B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  هب  حرش  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیکرتشم   نیکرتشم زاگ   زاگ ضبق   ضبق کمایپ   کمایپ ناونع : : ناونع 2 12 1

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 2222
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دنمشوه یرامآ  همانشهوژپ  هناماس  یا  هعسوت  ینابیتشپ و  زاف  یزاس  هدایپ  یحارط و   : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000046 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86711261  : ینارمع سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 12 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5533624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tape Quantum هاگتسد ود  تهج  هلاس  کی  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  رد  عقاو  Scalar i3

1101092935000380 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
سنسیال 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" دنمشوه دنمشوه یرامآ   یرامآ همانشهوژپ   همانشهوژپ هناماس   هناماس یایا   هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ زاف   زاف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط "" ناونع : : ناونع 2323

Tape Quantum Scalar i3Tape Quantum Scalar i3 هاگتسد   هاگتسد ودود   تهج   تهج هلاس   هلاس کیکی   ServiceService سنسیال   سنسیال شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   لامعا   لامعا ،، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 2424
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نارهت ناتسا  رد  یروهمج  تسایر  هداوناخو  نانز  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5533641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار ...و  باجح  فافع و  صوصخ  رد  فلتخم  یاه  اوتحم  دیلوت  هیهت و  نآ ، یناسنا  عبانم  زیهجت  یا و  هناسر  نامزاس  لیکشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربخ یاه  هعومجم  تیاس و  یزادنا 
1101093081000026 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یروهمج  تسایر  هداوناخ  نانز و  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598755614 یتسپ :  دک  کالپ 162 ،  دنپس  زا  دعب  یهلا  تاجن  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88386005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88896461-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار ...و   ...و باجح   باجح وو   فافع   فافع صوصخ   صوصخ ردرد   فلتخم   فلتخم یاه   یاه اوتحم   اوتحم دیلوت   دیلوت وو   هیهت   هیهت نآنآ ، ، یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم زیهجت   زیهجت وو   یایا   هناسر   هناسر نامزاس   نامزاس لیکشت   لیکشت ناونع : : ناونع
یربخ یربخ یاه   یاه هعومجم   هعومجم وو   تیاس   تیاس یزادنا   یزادنا

2525
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تمیق  داهنشیپ  تسا  رکذ  لباق  یدقن  تخادرپ  طیارشاب  تسویپ ،  تسیل  قباطم  بصن  اب  هارمه  هاگشیامزآ  یاه  وکس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ و  هئارا  یلک  تروص 

1101003707000041 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناب تیب  هاگشیامزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  تیب  هاگشیامزآ  هدنزاس  عجرم  باق   DVD عون رازفادب  لیلحت  یوکس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت الاک  تیفیک  تلاصا و  تحص و  دات  هب  طورشم  الاک  هجو  تخادرپ  هدوب  یبرغ  ناجیابرذآ  هدقن  ناتسرهش  یکشزپماد  هکبش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تاکرادت 

دک یتسپ 1134 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تعاس  کراپ  یوربور  یدازآ  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5717617695 یتسپ : 

32770980-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32773299-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ هگنلردنب قرب  روما  نیکرتشم  تاعالطا  دورو  تشادرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000213 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دازآ بیرض  هام و  شش  راک  ماجنا  نامز  تدم  لایر  یدروآرب 7.157.940.000  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یاهوکس   یاهوکس ناونع : : ناونع 2626

قرب قرب روما   روما نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 2727
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نکسم 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 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  تسویپ ) دادرارق  سیون  شیپ  قبط   ) wendia POB تاعالطا یروانف  تامدخ  ناوخشیپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1201001017000003 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ ) دادرارق  سیون  شیپ  قبط   ) wendia POB تاعالطا یروانف  تامدخ  ناوخشیپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یراک هورگ   1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا تسویپ ) ) تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط  ) ) wendia POBwendia POB تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ناوخشیپ   ناوخشیپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم
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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 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش میظنت  دادرارق  قبط  هنایار  اتمه  یصاصتخا  یاه  متسیس  یلام و  یرادا و  هزوح  یمومع  یاه  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000348 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 : 
1401/05/12 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

هدش هدش میظنت   میظنت دادرارق   دادرارق قبط   قبط هنایار   هنایار اتمه   اتمه یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   یلام   یلام وو   یرادا   یرادا هزوح   هزوح یمومع   یمومع یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  راکروتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000108 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

 MSSP 24*7 سیورس هئارا  دادخر ، هب  خساپ  میت  دوجوم و   SIEM ینابیتشپ رارقتسا و  زابنارهت  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
هژورپ  یارب  داهنشیپ  هئارا  تساوخرد  دانسا   ـ

تامدخ یوررب و   MSSP 24*7 سیورس هئارا  دوجوم و  ( SIEM  ) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  رارقتسا و  زاب  هژورپ  تهج  ( RFP)
( CSIRT  ) دادخر هب  خساپ  تامدخ  دوجوم و   SIEM دادخر هب  خساپ 

تاعالطا تینما  حطس  دراد  رظن  رد  ناریا  کرمگ  تاعالطا ، یروانف  هزوح  رد  تینما  هلوقم  تیمها  نامزاس  رد  یتاعالطا  عبانم  اه و  هداد  شزرا  شیازفا  هب  هجوت  اب 
دشخب  اقترا  یتینما  یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ناونع  تحت  هچراپکی  دنمشوه و  یاه  لح  هار  زا  یریگ  هرهب  اب  ار  دوخ  یرتویپماک  هکبش  رتسب  رد 

SLA سیورس حطس  لودج  اب  قباطم  شخب : ره  تامادقا  یتساوخرد ـ  تامدخ  حطس  اب  دوجوم   SIEM یوررب  MSSP سیورس هئارا  هژورپ : مان  . 1
سیورس حرش  لودج  اب  قباطم  شخب : ره  تامادقا  میقم ـ  یورین  هارمهب  ( CSIRT  ) دادخر هب  خساپ  تامدخ  . 2

دشاب تسویپ  لیاف  لکش  هبو  تازج  اب  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  امرفراک  هدهع  هب  هژورپ  یزاس  هدایپ  تهج  بسانتم  زاین  دروم  یاهرورس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات 

( SIEM  ) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  دوجوم  متسیس  یزاس  هنیهب  رارقتسا و  زاب  هژورپ : یارجا  یارب  رظن  دروم  فادها   ـ
نیالنآ تروصب  ثداوح  اهدادخر و  یسررب  یبایزرا و 

تینما  تایلمع  زکرم  اب  طبترم  یاهدنیآرف  شخبرثا  اقترا 
یهگا لصا  هب  عوجر  ... 

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیورس سیورس هئارا   هئارا وو   دوجوم   دوجوم ( ( S IEMSIEM  ) ) یتینما یتینما یاهدادخر   یاهدادخر وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا زاب   زاب هژورپ   هژورپ تهج   تهج ( ( RFPRFP)) ناونع : : ناونع
(( CSIRTCSIRT  ) ) دادخر دادخر هبهب   خساپ   خساپ تامدخ   تامدخ وو   دوجوم   دوجوم   S IEMSIEM  یوررب یوررب   MSSPMSSP  2424** 77
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر هتفای  تخاس  هکبش  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004185000028 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناجنسفر ناتسرهش  / تسویپ یاه  هگرب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب 

03432234763/ .تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ،

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفای هتفای تخاس   تخاس هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یسانشاوه  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 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رورس هخسن   ) سنسیال اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003010000014 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب  - 

.دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 
( تخادرپ نامز  هن  دشابیم  رابتعا  عون  روظنم   ) یدقن تروصب  تخادرپ  هوحن 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  50 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس هخسن   هخسن  ) ) سنسیال سنسیال اباب   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3232

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10:30  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  )CRAC یسودرف هداد  زکرم  یتارباخم  هدننک  کنخ  یاه  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کرادم  لاسرا 

1101001017000336 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یراک هوزگ  1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  کرادم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5533644rtu یاهولبات تاریمعت  دیدزاب و  ارجاو و  هحفص 26)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5533799PLC ساسارب قرب  رورس و  قاتا  یطیحم  شیالاپ  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  هحفص 26)صوصخرد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتارباخم یتارباخم هدننک   هدننک کنخ   کنخ یاه   یاه ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  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 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  رد  جردنم  تاقلعتم  هارمهب  تاعالطا  یروآ  عمج  هاگتسد  هلاناک  تشه  یرتم  هلت  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005744000357 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضما رهم و  دات ( لمح و  الاک و  هیهت  .تسا  ناتسزوخ  افبآ  باسحیذ  طسوت  لیوحت  نامز  دیسررس و  یریگیپ  اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  ناتسزوخ  افبآ  ینف  ناسانشراک  زا  ینف  دات  ذخا  ربتعم و  یتناراو  یتناراگ و  هیارا  تسویپ و  ینف  تاصخشم 

6155835334 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لوا  هکلف  سراپنایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360083-061  ، 33600835-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33600835-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  نارا  تسویپ  تاصخشم  قبط  سلگ )  جیگ   ) تناردوا هدنهد  ناشن  هشیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000054 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراف شجنس  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ارون  یتراجت  مان  زاگ  تعنص  قیرزت  هاگتسد  دربراک   ODR98 رزیاردا لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 3434

 ( ( سلگ سلگ جیگ   جیگ  ) ) تناردوا تناردوا هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  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 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا 1401/29 هرامش  -rtu یاهولبات تاریمعت  دیدزاب و  ارجاو و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000065 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 550 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا 1401/29 هرامش  -rtu یاهولبات تاریمعت  دیدزاب و  ارجاو و  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   PLC ساسارب قرب  رورس و  قاتا  یطیحم  شیالاپ  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  صوصخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003807000028 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 . دامن هئارا  ار  دوخ  تمیق  داهنشیپ  یلک  تروصب  هدهاشم و  ار  تسویپ  ناگدننک  نیمات  افطل  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تسویپ  تاحیضوت  طیارش و  یمامت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914697865 یتسپ :  دک  یتایلام ،  روما  لک  هرادا  بالقنا -  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32243980-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32243980-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

rturtu یاهولبات   یاهولبات تاریمعت   تاریمعت وو   دیدزاب   دیدزاب وو   ارجاو   ارجاو ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636

PLCPLC  ساسارب ساسارب قرب   قرب وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم شیالاپ   شیالاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ صوصخرد   صوصخرد ناونع : : ناونع 3737
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FUM 232 MODULE 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  رد  ناریا  یرافح  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 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا تخادرپ  هوحن  تسویپ و  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ   / هباشم هدشدراو  دک  ناریا   ) یریگرادومن روسنس  لباک   9930131 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یرابتعا  تروصب  تکرش 

1101093985002792 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنالنف هدنزاس  روشک   GLASTON FINLANDOY هدنزاس عجرم  ناهفصا  دیما  ینمیا  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم   PT1MA لدم یلرتنک  روسنس  لباک  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FUM 232  MODULEFUM 232  MODULE ناونع : : ناونع 3838

یریگرادومن یریگرادومن روسنس   روسنس لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قبط   PRESSURE TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002154 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ تسیل  قبط   PRESSURE TRANSMITTER :: 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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/05/18عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Air control and operating system یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یکدی  هورگ :

:: 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

PRESSURE TRANSMITTERPRESSURE TRANSMITTER ناونع : : ناونع 4040

Air control and operating systemAir control and operating system ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 67 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/arq9jp88u3wdw?user=37505&ntc=5534083
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534083?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bgc6psdxpx6fc?user=37505&ntc=5534107
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534107?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   YASKAWA FREQUENCY CONVERTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ییاپورا  الاک  یتسیاب  هدوبن و  دات  دروم  ینیچ  یالاک 

1101092447000512 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص هدنیآ  یروانف  دامن  هدننک  هضرع  عجرم   YASKAWA هدنزاس عجرم   7b4a لدم یتعنص  یاهروتومورتکلا  دنمشوه  روترونیا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5534241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIBRATION MONITORING SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000521 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SANA VIBRATION- HVAC -1000 Kg لدم  150x56 mm زیاس کیتسال  لیتسا و  سنج  یتعنص  تالآ  نیشام  اههاگتسد و  یرموتسالا  ریگ  هزرل  الاک :  مان 
انث رادیاپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  یدابآ  فیرش  یرادروخرب  دواد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج  تروصب 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

YASKAWA FREQUENCY CONVERTERYASKAWA FREQUENCY CONVERTER ناونع : : ناونع 4242

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM ناونع : : ناونع 4343
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / رنکسا یرون  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000066 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN یتراجت مان   OE CONVERTER لدم یرون  ربیف  اب  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311458-07731311463 -- 07731311469

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

رنکسا رنکسا یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 22 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000092 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

( مرگ ولیک  ددع و  ) متیآ 2562 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998251-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: 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

زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا نالتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هب  قلعتم  فلتخم ) ماجحا  رد   ) یناشن شتآ  لوسپک  ددع  ژراش 708 تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005186000093 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/12/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32117145-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک زازا   دیدزاب   دیدزاب وو   یسرزاب   یسرزاب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4545

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ددع   ددع 708708 ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 67 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pwsslaksrd9c5?user=37505&ntc=5534022
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534022?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6j6fhsrzfrhaa?user=37505&ntc=5534079
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534079?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  روسنس  اب  هارمه  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000515 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   GAEX1A لاعتشا لباق  یاهزاگ  زاگ O2 و CO و H2S و  زاسراکشآ  الاک :  مان 

زاوها کیناکم  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL
ددع 20 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   GAEX1A لدم لاعتشا  لباق  یاهزاگ  زاگ O2 و CO و H2S و  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
روشک  HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   SPXCDSG1SS لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD روسنس الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 7 دادعت : 

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

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

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روسنس روسنس اباب   هارمه   هارمه رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریشرد لاعفرتفدو  هلاسود  یتناراگ  یاراد  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیافرد  یتساوخرد  یالاک  حرش 

دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
1101030342000027 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTE-S.V35 لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 70 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  نالیگ  ناتسا  زکارم  رد  هبوصنم  ناین  هدننکوسکی  یزکرم  لرتنک  تینوی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000684 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NHR24 لدم  W 3000 ناوت دم  چیئوس  هدننک  وسکی  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 20 و   32132594

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

33132594-013  ، 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

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4848

هدننکوسکی هدننکوسکی یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا دالوف  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 12 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5533530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001006000026 زاین :  هرامش 
ناریا دالوف  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 84812345 و 09192699068 یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  هرامش 1713 ،  نادیم - زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84812207-021  ، 88909481-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88903715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  هلاناک  تشه  چیئوس  باه  یو و  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000178 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

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

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس ناونع : : ناونع 5050

چیئوس چیئوس باه   باه وو   یویو   تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  اب  قباطم  هیذغت  عبنم  هکبش -  لباک  کتف -  یس  لا  یپ  مدوم 5005  - ویدار  مدوم 5023 و  ویدار  دیرخ :  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001340000069 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارابتعا لحم  زا  تخادرپ.دشاب  یم  لمع  کالم  تسویپ  ینف  تاصخشم  .دشاب  یم  تساوخرددروم  یالاک  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دعب  هام  تخادرپ 6  لاس و  دیسر 3  رس  اب  هنازخ  دانسا  و 50 % دقن 50 % هوجو  تروصب  ینارمع 

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم هکبش -  -  هکبش لباک   لباک کتف -  -  کتف یسیس   لالا   یپیپ    -  - 50055005 مدوم   مدوم ویدار   ویدار وو   مدوم  50235023   مدوم ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141378 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یکینورتکلا یاه  تراک  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/03 عورش :  خیرات 
1401/05/18 نایاپ :  خیرات 

1401/05/22 دیدمت :  خیرات 
یکینورتکلا  یاهدرب  اه و  تراک  تیلاعف : هنیمز  نیالنآ ـ  رویتنام  سراف : حرش  3 ـ  تساوخردرادقم : ددع ـ  دحاو : 4770130005 ـ  الاک : دک 

یکینورتکلا ہ یاهدرب  اه و  تراک  تیلاعف : هنیمز  صوصخم SVS ـ  یکینورتکلا  یاهدرب  سراف : حرش  1 ـ  تساوخردرادقم : ددع ـ  دحاو : 4770110046 ـ  الاک : دک 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1096-PHD-16046-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5533744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس  میس  یب  نوف  یپ  یآ  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

SVSSVS صوصخم   صوصخم یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب نیالنآ ـ  ـ  نیالنآ رویتنام   رویتنام  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 5353

وکسیس وکسیس میس   میس یبیب   نوف   نوف یپیپ   یآیآ   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5533931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  لیاف  عون و 2  دادعت و  یواح  گرب  کی  اب  قباطم  چیوس  نس  یرون -  ربیف  دروک  چپ  یربیف - لوژام  دیرخ  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  * 
1101005221000280 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak J610s لدم  TB 16 تیفرظ رلرتنک  کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  امتح   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس نسنس   یرون -  -  یرون ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ   یربیف - - یربیف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5533940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  لیاف  عون و 2  دادعت و  یواح  گرب  کی  اب  قباطم  چیوس  نس  یرون -  ربیف  دروک  چپ  یربیف - لوژام  دیرخ  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  * 
1101005221000280 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIUMLINE یتراجت مان   SM لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  امتح   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس چیوس نسنس   یرون -  -  یرون ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ   یربیف - - یربیف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

ELECTRICAL EQUIPMENTELECTRICAL EQUIPMENT دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 67 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v4xl9nbqfb4b3?user=37505&ntc=5533940
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5533940?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیارا تهج  تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL EQUIPMENT: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

1101093498004325 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 59663   m 3 لوط  CCA612 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24406  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ناریا کیرتکلا  ردیانشا 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24366  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ناریا کیرتکلا  ردیانشا 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24351  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ناریا کیرتکلا  ردیانشا 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24403  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ناریا کیرتکلا  ردیانشا 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RM60116NEIDISTAMM2 لدم نایرج  روتروناک  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RM60116NEIDISTAMVM لدم نایرج  روتروناک  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RM60162NEIBISTDMMV لدم نایرج  روتروناک  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RMPT13BD لدم نایرج  روتروناک  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RMPT23BD لدم نایرج  روتروناک  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 5 دادعت : 

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

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 
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7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466275-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنپ هقطنم  هپس  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 15 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  قباطم  ساتیا  مدوم  ددع  دیرخ 2  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094858000043 زاین :  هرامش 

جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ITAS هدنزاس عجرم   ITAS یتراجت مان   G.Shdsl .Bis Itas 5012 4W لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  قباطم  ساتیا  مدوم  ددع  دیرخ 2  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   کناب   کناب یمالعا   یمالعا طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم ساتیا   ساتیا مدوم   مدوم ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ شرافس   شرافس ناونع : : ناونع 5858
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هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک  نیت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
روتینام   LED19

تروپ  لنپ 24  چپ   CAT6 - 
سوم  دروبیک و  USB - 

نوتسیک   CAT6 - 
...و  یرتم  دروک 1  چپ   CAT6 - 

دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201091854000038 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
دشابیم تسویپ  تسیل  گرب   2 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دوشن و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714799796 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هراوارف  شخپ  یلم  تکرش  نز - راولب  نارادساپ - هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38350113-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355911-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یرتم   یرتم   11 دروک   دروک چپچپ     CAT6CAT6 نوتسیک   - - نوتسیک   CAT6CAT6 سوم   - - سوم وو   دروبیک   دروبیک USBUSB تروپ   - - تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ     CAT6CAT6 روتینام   - - روتینام   LED19LED19  تنیالک تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5959
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نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001045000012 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  19 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  فیدر  ره  یارب  ینف  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5533267 کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ،
نوتسیب راخب  هاگورین  برغ و  دابآ  مالسا  یزاگ  یاه  هاگورین 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دمحاریوب5533328 هیولیگهک و  ناتسا  رازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 11)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5533359 ( هکبش تحت   ) لک هرادا  یارب  هلاس  کی  راد  سنسیال  سوریو  یتنآ  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس5533383 تینما  هحفص 11)هرواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5533416 یرادهگن  ینابیتشپ و  یسانشراک و  هرواشم ،  تامدخ  هحفص 11)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

55334671402-1401 دشر - زکرم  ناسراف و  رنه  هدکشناد  تنرتنیا  دناب  هحفص 11)یانهپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5533489 رادم  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 11)سنسیال5533498 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5533503GIS بو یرازفا  مرن  هحفص 11)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5533510 دناب  هحفص 11)یانهپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رنکسا5533575 یرون  هحفص 32)ربیف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 11)لاوریاف5533585 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5533610" دنمشوه یرامآ  همانشهوژپ  هناماس  یا  هعسوت  ینابیتشپ و  زاف  یزاس  هدایپ  یحارط و  هحفص 11)" یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5533624 ود  تهج  هلاس  کی  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات
Tape Quantum Scalar i3

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد5533641 فلتخم  یاه  اوتحم  دیلوت  هیهت و  نآ ، یناسنا  عبانم  زیهجت  یا و  هناسر  نامزاس  لیکشت 
یربخ یاه  هعومجم  تیاس و  یزادنا  هار  ...و  باجح  فافع و  صوصخ 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5533644rtu یاهولبات تاریمعت  دیدزاب و  ارجاو و  هحفص 26)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5533668 روما  نیکرتشم  تاعالطا  دورو  هحفص 11)تشادرب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5533717( تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود   ) تازیهجت هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5533799PLC ساسارب قرب  رورس و  قاتا  یطیحم  شیالاپ  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  هحفص 26)صوصخرد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیپ5533857 قبط   ) wendia POB تاعالطا یروانف  تامدخ  ناوخشیپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و 
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ ) دادرارق  سیون 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5533946 یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  رارقتسا و  زاب  هژورپ  تهج  ( RFP)
هب خساپ  تامدخ  دوجوم و   SIEM یوررب  MSSP 24*7 سیورس هئارا  دوجوم و  ( SIEM)

(CSIRT  ) دادخر

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتفای5533955 تخاس  هکبش  هحفص 11)حالصا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم5534255 هدننک  کنخ  یاه  هحفص 11)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رزیالیتسا5534358 هاگتسد  ینوریب  - طیحم  یزلف  ماد  هیاپ  لسکیپاگم  - ماد 8  نیبرود  هکبش  - چیوس 
ناج ظفاحم  هلوزیا  سنارت 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5533440 ( سلگ جیگ   ) تناردوا هدنهد  ناشن  هحفص 26)هشیش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  نآ  هیاپ  هارمهب  ینمیا  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030205000045 زاین :  هرامش 

( دولانیب  ) دهشم یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357174383 یتسپ :  دک  هاگپ ،  ریش  هناخراک  بنج  - یسودرف هار  هس  زا  دعب  - نارانچ هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421151-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم دهشم ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   نآنآ   هیاپ   هیاپ هارمهب   هارمهب ینمیا   ینمیا ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجزارب یرادرهش   :: 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 01 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  رادنامز  یا  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک هدیئات  قبط 

1101090768000020 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناجزارب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  رادنامز  یا  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

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

هدیئات قبط  ناریا  تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  رادنامز  یا  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک

7561784165 یتسپ :  دک  ناجزارب ،  یرادرهش  ناجزارب  ناتستشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34246494-077  ، 34246496-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34246448-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تراپ   تراپ ربون   ربون هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   LEDLED  یرون یرون متسیس   متسیس   cmcm  3030 زیاس   زیاس تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج رادنامز   رادنامز یایا   هناخ   هناخ هسهس   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
سانشراک سانشراک هدیئات   هدیئات قبط   قبط

6262
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم دنرم -  ناتسرهش  زاگ  هرادا  ارجا .  تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  یلم  تکرش  یاهدرادناتسا 

1101091504000254 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یمجح 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش یاهدرادناتسا  قباطم  دنرم -  ناتسرهش  زاگ  هرادا  ارجا .  تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا زاگ  یلم 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارجا ارجا وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   راد   راد سکبریگ   سکبریگ کیناکمورتکلا   کیناکمورتکلا دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جومروخ یرادرهش   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب  هتخاس  شیپ  یاهشوپفک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین  رد  هدش  داجیا  تسویپ  هب  تاصخشمو  داعباو  گنر 

دننک هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسیاب  تکرش  یمامت 
1101050079000099 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هواس یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   65x100x200 mm زیاس یگنر  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

ددع 1050 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینتب  هتخاس  شیپ  یاهشوپفک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین  رد  هدش  داجیا  تسویپ  هب  تاصخشمو  داعباو  گنر 

دننک هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسیاب  تکرش  یمامت 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ یاهشوپفک   یاهشوپفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 67 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tbczjgqrdnynz?user=37505&ntc=5533721
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5533721?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راطق یاهتنا  تمالع  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000056 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت ریغ  یشورف  هدمع  سیورس :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راطق راطق یاهتنا   یاهتنا تمالع   تمالع تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدکاپ یرادرهش   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  رهش  حطس  یاهورهدایپ  هار و  غاب  ثادحا  تهج  یا  هربیو  درادناتسا  ینتب  شوپ  فک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع 

1101095751000033 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کازوم دنزام  هدننک  هضرع  عجرم   cm 1/5 تماخض  30x30 cm زیاس زمرق  یسوط و  یا  هربیو  کازوم  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
ینیجوخ ناردارب  دیمح  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4 تماخض  20x20 cm داعبا هلال  یا  هربیو  شوپفک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

یتعنص شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 6 تماخض  40x40 cm داعبا هربیو  سرپ  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
یتعنص شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 6 تماخض  40x40 cm داعبا یگنر  هربیو  سرپ  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن  روظنم  تسویپ  اهب  مالعتسا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا 

تسا یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  یداصتقا *** روما  ییاراد و  ترازو  زا  یداصتقا  دک  هئارا  ***

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ وو   هار   هار غاب   غاب ثادحا   ثادحا تهج   تهج یایا   هربیو   هربیو درادناتسا   درادناتسا ینتب   ینتب شوپ   شوپ فکفک   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 15 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسپ تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001182 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   15x17 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرادرهش  یزاسون  یتسپ و  دک  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

سوط ظفاحم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هزیناولاگ هزیناولاگ قرو   قرو سنج   سنج یرادرهش   یرادرهش یزاسون   یزاسون وو   یتسپ   یتسپ دکدک   یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  کیتاموتا  ینوتس  دنب  هار  هعوجم  ود  دادعت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000113 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحتو  لمح  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  تکرش  کرادم  روتکاف و  شیپ  هئارا  (: 3
دامن لصاح  سامت  هرامش 09126611992  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا ینوتس   ینوتس دنب   دنب هار   هار هعوجم   هعوجم ودود   دادعت   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  رباع  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000035 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اهس کینورتکلا  شناد  سراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  سادپ  یتراجت  مان   HP-103 لدم دارفا  ددرت  لرتنک  زکرم  دنلب  هشیش  ییورتم  تیگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ندش  زاب  لباق  رود ،  هار  زا  لرتنک  تومیر  یاراد  هدش ، هئارا  ریواصت  ساسا  رب  دارفا  ددرت  یارب  ییورتم = نکشن  یا  هشیش  ددرت  هاگرذگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یمشچ اب  ندش  زاب  تیلباق  دکراب و  زا  هدافتسا  اب  ندش  زاب  ناکما  یئوباک ،  ای  برد 

یناجرم 021-82773313 سدنهم  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: 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

یایا هشیش   هشیش رباع   رباع ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  تیروکس  برد  دیرخ  تساوخ  رد  دروم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410000576 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تیروکس  یدنب  هتسب  دقاف  یعبرم  رتم  زنرب  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

عبرم رتم  7 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

تیروکس تیروکس برد   برد 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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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیش ، لیتسا میرف  ، لبال حرط  روتارپا  ، تناس عافترارد 223  تناس  لوطداعبارد 295 یناریا  هگنل  ود  ییوشک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
0933215401000007 دکناریازاافطل.یدود تیروک 

1201001326000098 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ارجا5533686 تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 46)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هگنل هگنل ودود   ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ دابآ  مالسا  یزاگ  یاه  هاگورین  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوتسیب راخب  هاگورین  و 

1101001576000014 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 : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب   PDF لیاف بلاق  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هدرک و  هعلاطم  تقد  اب  ار  یلاسرا  کرادم  یمامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  راکروتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000109 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  لکش  هبو  تازج  اب  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: 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

وو برغ   برغ دابآ   دابآ مالسا   مالسا یزاگ   یزاگ یاه   یاه هاگورین   هاگورین ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هتسب ، ، هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
نوتسیب نوتسیب راخب   راخب هاگورین   هاگورین

7272

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم راکروتسد   راکروتسد ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  یرادناتسا   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  تاعالطا  تهجو  دیئامرفب  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  ناریا  زا  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن لصاح  سامت  تسارح  دحاو   03831342213

1101000056000011 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   IAP.NPH-E1230WS لدم کچوک   POE بش و رد  دید  تیلباق  ود MP و  هکبش  تحت  لوه  نیپ  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا 

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

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

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  تهجو  دیئامرفب  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  ناریا  زا  اهیرادشخب  تهج  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لصاح  سامت  تسارح  دحاو   03831342213

8815713111 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31343160-038  ، 31343101-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330125-038 :: 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

یمالسا داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474

(( تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود  ) ) تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاه لیاف  قبط  نادهاز  ناوج  یارسگنهرف  یرنه و  یگنهرف و  عمتجم  تاقلعتم ) هتسبرادم و  نیبرود   ) تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا یتسویپ و 

1101003793000039 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 4575 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
اناسر هدنزاس  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   PVC قیاع سنج   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج   1x50 mm^2 عطقم حطس   NYAF ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 

لباک اناسر  هدننک  هضرع  عجرم  لباک 
رتم 2500 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SG1016D لدم  port Gigabit-16 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   AEG هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AEG یتراجت مان   PRITECT PLUS M 600 180 KVA لدم هنایار  تازیهجت  تینوی  یلاخ 6  کر  الاک :  مان 
ناراف کینورتکلا  عیانص  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/13 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 2 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-932HFS3 لدم  CH 32 عون  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-916HFS3 لدم  CH 16 عون  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ینیشون رسای  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-IP3200HI لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 51 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ون  رواخ  یتراجت  مان   20x30 لدم یزلف  راکور  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 51 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

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

دشاب یم  ناتسا  یموب  اب  تیولا   – دیسررس 23/7/1403  006  : ازخا یدقن و %5 %95 تخادرپ : هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817698811 یتسپ :  دک   ، 14 رهشمرخ رهشمرخ -  یدنبرمک  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449928-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442655-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت طبض   NVR هاگتسد  - شفنب تیابارت  دراه 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000054 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
یتعفر ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   Bmn_3200_HD8 لدم لاناک   NVR 32 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لهچ تخادرپ  نامز  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هدکشناد  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  - دشابیم تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم الاک  لیوحت  زا  دعب  زور 

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

ریوصت ریوصت طبض   طبض   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد  - - شفنب شفنب تیابارت   تیابارت   88 دراه   دراه ناونع : : ناونع 7676
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب  GVC هتسب رادم  نیبرود  ینابیتشپو 21  یرادهگن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000133 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نیبرود 21 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمدخ  هدنشورف  اب  باهذو  بایاو  تاریمعتو  سیورس  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: 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

یزرواشک داهج  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 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب ناتسرامیب   GVCGVC  هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   2 12 1 ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7777

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ کینورتکلا   کینورتکلا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرب ریوصت  یزاسهریخذ و  کینورتکلا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000119 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 
( رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دربردام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
لاصتا هتسد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

SSD هظفاح الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ریوصت تراک  ای  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

رتیار ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507713-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: 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

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  چیوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسکیپاگم  ماد 8  نیبرود  - 

ینوریب  طیحم  یزلف  ماد  هیاپ  - 
ناج  ظفاحم  هلوزیا  سنارت  رزیالیتسا  هاگتسد  - 

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  جرد 
1201001036000170 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5533717( تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود   ) تازیهجت هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

ریوصت5534084 طبض   NVR هاگتسد  - شفنب تیابارت  هحفص 56)دراه 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ناج ناج ظفاحم   ظفاحم هلوزیا   هلوزیا سنارت   سنارت رزیالیتسا   رزیالیتسا هاگتسد   هاگتسد ینوریب   - - ینوریب طیحم   طیحم یزلف   یزلف ماد   ماد هیاپ   هیاپ لسکیپاگم   - - لسکیپاگم   88 ماد   ماد نیبرود   نیبرود هکبش   - - هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسنس5534141 اب  هارمه  هحفص 32)رتیمسنارت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5534022 حطس  رد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هحفص 32)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5533267 کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ،
نوتسیب راخب  هاگورین  برغ و  دابآ  مالسا  یزاگ  یاه  هاگورین 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5534218 ناوخ  کالپو  ریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ارجا5533686 تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 46)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیتاموتا5533998 ینوتس  دنب  هار  هعوجم  ود  دادعت  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

کیتاموتا5533998 ینوتس  دنب  هار  هعوجم  ود  دادعت  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنبهاراب5534258 زاجم  حطسمه  تاعطاقت  یزاس  نمیاو  یزاسهب  یفیک  یبایزرا  هحفص 6)ناوخارف  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب یزرواشک  داهج  شزوما  زکرم   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5533233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003584000001 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  متسیس  دیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515643677 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  مویداتسا -  هب  هدیسرن  رصعیلو -  نابایخ  رهشوب -   رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323752-077 :: 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

تسویپ5533233 تسیل  قبط  رتویپماک  متسیس  هحفص 65)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تمیق5533253 تسویپ  قبط  وددرگ  هعلاطم  تسویپ  افطل  رازفا  مرن  ینابیتشپ  سنسیال و  تامدخ 
ددرگ یراذگ 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5533264Cisco هحفص 11)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5533267 کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ،
نوتسیب راخب  هاگورین  برغ و  دابآ  مالسا  یزاگ  یاه  هاگورین 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعجارم5533319 دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  اتبیس  رازفا  مرن  ددع  کی  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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 " ) " ) 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

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

5533359 ( هکبش تحت   ) لک هرادا  یارب  هلاس  کی  راد  سنسیال  سوریو  یتنآ  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

55334671402-1401 دشر - زکرم  ناسراف و  رنه  هدکشناد  تنرتنیا  دناب  هحفص 11)یانهپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5533503GIS بو یرازفا  مرن  هحفص 11)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5533510 دناب  هحفص 11)یانهپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسا5533533 یضرف  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیکرتشم  زاگ  ضبق  هحفص 11)کمایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5533624 ود  تهج  هلاس  کی  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات
Tape Quantum Scalar i3

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن5533646 اب  هارمه  هاگشیامزآ  هحفص 11)یاهوکس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5533799PLC ساسارب قرب  رورس و  قاتا  یطیحم  شیالاپ  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  هحفص 26)صوصخرد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیپ5533857 قبط   ) wendia POB تاعالطا یروانف  تامدخ  ناوخشیپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و 
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ ) دادرارق  سیون 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5534002( رورس هخسن   ) سنسیال اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5534218 ناوخ  کالپو  ریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا5533998 ینوتس  دنب  هار  هعوجم  ود  دادعت  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا5534074 هشیش  رباع  ددرت  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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