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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   1010 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3535))

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

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

زا 41 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

رد6227619 لوپ  فیک  کیتاموتا و  کینورتکلا و  ژراش  تراک و  دنورهش  ژراش  شورف و  تایلمع  یراذگاو 
یرازفا و تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  هب  طوبرم  کیتامروفنا  تاروما  رهش و  حطس  یاه  هجاب 

ناگوان طوطخ  یدنب  نامز  همانرب  هیهت 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/11/4  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار تست و  ارجا ، بصن ، یحارط ، روشک ، زا  جراخ  لخاد و  تخاس  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  ماجنا  48565940 و 48565941 و 48565946  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هِورپ هدرشف  یاوه  نیمات  تهج  تعاس  رب  بعکم  رتم  لامرن  رازه  تیفرظ 30  اب  نژیسکا  دحاو  هدرشف  یاوه  روسرپمک  هاگتسد  کی  ینامتخاس  تایلمع  یزادنا و 

مرگ 2. درون 
یاهدیلک قرب ، یولبات  لماش :  هژورپ  درکلمع  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ، هار  تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا  48561012و 48561011 

هکرابم دالوف  یزاس  هلدنگ  دحاو  گنیروتینام  تازیهجت  یتظافح و  یاه  هلر  تردق ،

:: 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

 - - ینامتخاس ینامتخاس تایلمع   تایلمع وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن یحارط ، ، یحارط روشک ، ، روشک زازا   جراخ   جراخ وو   لخاد   لخاد تخاس   تخاس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
درکلمع درکلمع نیمضت   نیمضت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن یحارط ، ، یحارط تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا

11
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010766 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکتفه  ییادزکمن  دحاو  لرتنک  متسیس  یدورو  گولانآ  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  26/900/000/000  : دروارب

زور   90 الاک :  لیوحت  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/345/000/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

06143223305-06143225877 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.shana.ir - www.mis.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005420000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227852 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ و جنس   DO هاگتسد هدزناش  تست  یزادنا و  هار  بصن ، یزادناراب ، لمح ، یریگراب ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد ) دیلوت  ساسا  رب   ) نارهت بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت  یاهدحاو 5 و 6  زاین  دروم  نیالنآ  جنس   ORP هاگتسد هدزناش 

نارهت  بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیالنآ و جنس   DO هاگتسد هدزناش  تست  یزادنا و  هار  بصن ، یزادناراب ، لمح ، یریگراب ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
( لخاد دیلوت  ساسا  رب   ) نارهت بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت  یاهدحاو 5 و 6  زاین  دروم  نیالنآ  جنس   ORP هاگتسد هدزناش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,265,000,000 نیمضت :  غلبم 

بالضاف تکرش  هجو  رد  یدقن  شیف  تروص  هب  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  ار  دوخ  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یتسیابیم  هدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
تلهم رد  هتسبرد  تکاپ  رد  فلا ) تکاپ  ) نیمضت لصا  یتسیاب  دیامن و  زیراو  دک 68296  یتعیرش  هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 1229948072  هرامش  هب  نارهت 

.ددرگ  میلست  نارهت  بالضاف  تکرش  هناخریبد  هب  ررقم 
10:00 تعاس : 1402/05/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   ، 1568834613 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت

:: 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

ییادزکمن ییادزکمن دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یدورو   یدورو گولانآ   گولانآ تراک   تراک ناونع : : ناونع 22

جنس جنس   ORPORP  هاگتسد هاگتسد هدزناش   هدزناش وو   نیالنآ   نیالنآ جنس   جنس   DODO هاگتسد   هاگتسد هدزناش   هدزناش تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزادناراب ، ، یزادناراب لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
نیالنآ نیالنآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 239/ج ن/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1401/12/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  قیقد  رازبا  تاعطق  ملق  دیرخ 24  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا  هکلف  ناراسچگ   :: سردآ سردآ

07432224412  - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13/30هرامش  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راداوه یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمع و همیب  رفن   700 ادودح نامرد و  لیمکت  همیب  یعبت  یلصا ، رفن  رثکادح 20000  فقس  ات  نانکراک  ثداوح  رمع و  نامرد  لیمکت  همیب  روما  ماجنا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
دیدجت  ثداوح 

دیدجت  رتنساتید  ....و  یدنبریگیپ  یزادنا  هار  زیهجت و  نیمات  دیرخ  - 
دیدجت  لوا  زاف  ناتسلگ  رتائت  یفما  نلاس  زیهجت  ریمعت و  یزاسزاب  - 

یتاغیلبت یاهولبات  بصن  تخاس و  - 

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سیدرف یرادرهش  ود  هقطنم  نامتخاس  تریصب  لپ  بنج  رایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ملق   ملق دیرخ  2424   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یزاسزاب یزاسزاب رتنساتید -  -  رتنساتید ....و   ....و یدنبریگیپ   یدنبریگیپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات   نیمات دیرخ   دیرخ نانکراک -  -  نانکراک ثداوح   ثداوح وو   رمع   رمع نامرد   نامرد لیمکت   لیمکت همیب   همیب روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یتاغیلبت یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس رتائت   - - رتائت یفما   یفما نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نادمه یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط  تیاس  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم تیاسعبنم رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227616 :: هرازه هرازه تیاسدکدک   رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریالم  ناتسرهش  هچیلام  ییاتسور  هار  یارجا  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاتسور  متسیس  یرادهگن  تهج  تازیهجت  دیرخ  - 2

نزر  ناتسرهش  ینایرش  ریغ  یاه  هار  لیس  یرالسا  شکور  تایلمع  یارجا  - 3
نادمه  ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یکیفارت  درس  مرگ و  طخ  یارجا  هیهت و  - 4

جوآ  نزر -  رتمولیک 18  چیپ  یسدنه  حرس  حالصا  - 5
یخرا  ربخ  هب  هعلق  نیمگ  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب  تایلمع  یارجا  - 6

یناهوک روحم  درجورب  دنواهن -  میدق  روحم  حالصا  تایلمع  یارجا  - 7

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادمه ناتسا  یاهداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   :: سردآ سردآ

45182243180 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ینارسوبوتا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامرآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طوبرم کیتامروفنا  تاروما  رهش و  حطس  یاه  هجاب  رد  لوپ  فیک  کیتاموتا و  کینورتکلا و  ژراش  تراک و  دنورهش  ژراش  شورف و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامزاس ناگوان  طوطخ  یدنب  نامز  همانرب  هیهت  یرازفا و  تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  هب 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابآ مجن  هداج  یادتبا  یلع  ماما  راولب  یاهتنا  نامزاس  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

02833795537 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغ ریغ یاه   یاه هار   هار لیس   لیس یرالسا   یرالسا شکور   شکور تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ییاتسور -  -  ییاتسور متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ  - - ییاتسور ییاتسور هار   هار یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تایلمع تایلمع یارجا   یارجا  -  - 1818 رتمولیک   رتمولیک چیپ   چیپ یسدنه   یسدنه حرس   حرس حالصا   حالصا  - - یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس وو   مرگ   مرگ طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ینایرش -  -  ینایرش

میدق میدق روحم   روحم حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب   یزاسهب

66

تاروما تاروما وو   رهش   رهش حطس   حطس یاه   یاه هجاب   هجاب ردرد   لوپ   لوپ فیک   فیک وو   کیتاموتا   کیتاموتا وو   کینورتکلا   کینورتکلا ژراش   ژراش وو   تراک   تراک دنورهش   دنورهش ژراش   ژراش وو   شورف   شورف تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ناگوان ناگوان طوطخ   طوطخ یدنب   یدنب نامز   نامز همانرب   همانرب هیهت   هیهت وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ هبهب   طوبرم   طوبرم کیتامروفنا   کیتامروفنا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تست و6227621 ارجا ، بصن ، یحارط ، روشک ، زا  جراخ  لخاد و  تخاس  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  ماجنا 
هار تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا  ینامتخاس -  تایلمع  یزادنا و  هار 

درکلمع نیمضت  شزومآ و  یزادنا ،

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس تاعالطا  دورو  یروآ و  عمج  هداد -  هاگیاپ  یزاس  لدم  یحارط و  ، نانمس ناتسا  یناکم  هداد  تخاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و 
1101004486000009 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هشقن یناسر  زور  هب  هناماس  هیهت  تاعالطا  دورو  یروآ و  عمج   - هداد هاگیاپ  یزاس  لدم  یحارط و  ، نانمس ناتسا  یناکم  هداد  تخاس  ریز  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 202 هرامش 02331261  رتشیب  تاعالطا  بسک  ددرگ  اضما  لیمکت  ، هعلاطم تسویپ  هب  تامدخ  یلک  حرش  - نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

3519834871 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس    ، یقرش ملعم  راولب  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440701-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458074-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم نامزاس   نامزاس تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یروآ   یروآ عمج   عمج هداد -  -  هداد هاگیاپ   هاگیاپ یزاس   یزاس لدم   لدم وو   یحارط   یحارط ،، نانمس نانمس ناتسا   ناتسا یناکم   یناکم هداد   هداد تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو  
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یتینما  یاه  سیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002408 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  مئامض  خرن و  داهن  شیپ  گرب  دانسا و  دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش و  هتساوخ  یاه  همانیهاوگ  کرادم و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620038-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا یلع  ماما  ینامرد  یتشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lis لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093001000001 زاین :  هرامش 

رهشناریا یلع  ماما  ینامرد  یتشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914816631 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37220724-054  ، 37231012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37231012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یتینما   یتینما یاه   یاه سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

lislis لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1010
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SYSTEM ID KEY (DONGLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134001009 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(SYSTEM ID KEY (DONGLE - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
NO 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SYSTEM ID KEY (DONGLESYSTEM ID KEY (DONGLE ناونع : : ناونع 111 1
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  رد  نوفدم  ضراوع  یبایدر  یفیصوت و  یناکم ،  تاعالطا  یناسر  زور  هب  هنیمز  رد  یسانشراک  تامدخ  ماجنا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دابآریما یدرونایرد  ردانب و 

1101003635000103 زاین :  هرامش 
دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/22 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یگنهامه  تهج  ددرگ -  یراذگراب  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  هگرب  دادرارق و  رد  زاین  دروم  مازلا  طیارش  لوادج و  اهتسویپ و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یدومحم  کلم  یاقآ   09112077097

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردانب ردانب لکلک   هرادا   هرادا ردرد   نوفدم   نوفدم ضراوع   ضراوع یبایدر   یبایدر وو   یفیصوت   یفیصوت یناکم ،  ،  یناکم تاعالطا   تاعالطا یناسر   یناسر زور   زور هبهب   هنیمز   هنیمز ردرد   یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
یدرونایرد یدرونایرد وو  

1212
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نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک هلاسکی 500   corp- AM هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000067 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ .دشاب  هتشاد  لاعف  یگدنیامن  تشر )  ) نالیگ ناتسا  رد  هدنرب  تکرش  یتساوخرد  زاین  نداد  ششوپ  تباب  عوضوم  تیساسح  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف   - یلخاد 130 یراک -  زور  هدش 45  رکذ  خیرات  رد  ارجا  زا  سپ 

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   500500 هلاسکی   هلاسکی   corp-  AMcorp-  AM  هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  لک و  هرادا  رد  لیوحت.یتسویپ  لیاف  قباطم  اضف  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تفرگ دهاوخ 

1101000126000065 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  امش  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713715765 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  ماما –  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932221-044  ، 32222590-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222046-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب 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 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  نانکراک  یلنسرپ  یاههدنورپ  کرادم  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000232 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  نانکراک  یلنسرپ  یاههدنورپ  کرادم  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات وو   لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب تخادرپ   تخادرپ وو   لکلک   هرادا   هرادا ردرد   لیوحت.یتسویپ   لیوحت.یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم اضف   اضف رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تفرگ تفرگ دهاوخ   دهاوخ

1414

نانکراک نانکراک یلنسرپ   یلنسرپ یاههدنورپ   یاههدنورپ کرادم   کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  توسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .CONTROL SYS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب 

1101097224000321 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ هراتس  دنمشوه  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   Loxone یتراجت مان   MINISERVER GEN1 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  توسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .CONTROL SYS :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس لرتنک   لرتنک یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PORTABLE DEW POINT ANALYZER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001619 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PORTABLE DEW POINT ANALYZERPORTABLE DEW POINT ANALYZER ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص نویساموتاو  لرتنک  یاه  متسیس  یزاس  هنیهب  تاریمعت و  یرادهگن ، تامدخ  تسترابع  یلک  روطب  نامیپ  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Engineering گنیلاشرام و رد  (DCS,PLC,FEILD BUS,ESD)

1101092134001261 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد (( DCS ,PLC,FEILD BUS ,ESDDCS,PLC,FEILD BUS ,ESD  ) ) یتعنص یتعنص نویساموتاو   نویساموتاو لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   تاریمعت   تاریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
EngineeringEngineering  وو گنیلاشرام   گنیلاشرام

1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ یمیشورتپ  هب  مود  هاگشیالاپ  زاگ  نیال  کینوسارتلا  رتیمولف  یجنس  تحص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000318 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش همیمض  لیاف  رد  حرش  سراپ  یمیشورتپ  هب  مود  هاگشیالاپ  زاگ  نیال  کینوسارتلا  رتیمولف  یجنس  تحص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیالاپ هاگشیالاپ زاگ   زاگ نیال   نیال کینوسارتلا   کینوسارتلا رتیمولف   رتیمولف یجنس   یجنس تحص   تحص ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک  . دشاب یم  هباشم  دکناریا   . تسویپ تسیل  قبط  .emcy swich board inspection .function test of acb تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 9171612813

1101092297001481 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/17 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571040-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

emcy swich board inspection .function test of acbemcy swich board inspection .function test of acb ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  قیرح  ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000087 زاین :  هرامش 

درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ناریا قیرح  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IFP 300 لدم  in 4\1 1 زیاس یناشن  شتآ  لیرزوه  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ردرد   یلیمکت   یلیمکت تاعالطا   تاعالطا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005384000123 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک   . تسا هدنشورف  هدهع ی  هب  لقن  لمح و  هنیزه   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005384000123 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک   . تسا هدنشورف  هدهع ی  هب  لقن  لمح و  هنیزه   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف وو   تساوخرد   تساوخرد دیرخ   دیرخ کالم   کالم وو   هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : - - ناونع 2222

.دشاب .دشاب یمیم   هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف وو   تساوخرد   تساوخرد دیرخ   دیرخ کالم   کالم وو   هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : - - ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000044 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیریدم تیریدم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NM-4-10G لوژام اب  هارمه  چیوس 3850  ...... هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000116 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960X-24TD-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ون هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24XS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
سیسر نما  طابترا  ناشیدنا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

NM-4-10G لوژام اب  هارمه  چیوس 3850  .... تسا هدنشورف  اب  دصقم  ات  لمح  هنیزه   .... دنفسا رخآ  ات  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  .

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2525
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلا  تسویپ و  لیاف  هنومن  قبی   9200L-24T-4G-E تاصخشم اب  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001331 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ تامازلا  تسویپ و  لیاف  هنومن  قبی   9200L-24T-4G-E تاصخشم اب  هکبش  چوس  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ تامازلا   تامازلا وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هنومن   هنومن قبی   قبی   92009200 L-24T-4G-EL-24T-4G-E  تاصخشم تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 2626
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ههام کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  هباشم / دک  ناریا  / تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  متیآ   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق 07731372139 یگنهامه 
1101093035000907 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK151502 لدم  mm 151x50 کنارت شوپرد  الاک :  مان 

ددع 2,648 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابرق یگنهامه  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  هباشم / دک  ناریا  / تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  متیآ   13 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنارت کنارت شوپرد   شوپرد ناونع : : ناونع 2727
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ماجنا  دیسر 1404/05/20  رس  103 و  ازخا دک  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریذپ

1101004125000018 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  ماجنا  دیسر 1404/05/20  رس  103 و  ازخا دک  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم ماجنا   ماجنا   1404/05/201404/05/20 دیسر   دیسر رسرس   وو     103103 ازخا ازخا دکدک   هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا اباب   تخادرپ.تسویپ   تخادرپ.تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
.دریذپ .دریذپ

2828
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یلامش ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Solar-X / Spooler Firewall-UTM

1101000180000041 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 100  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Solar-X / Spooler Firewall-UTM

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  مئاق ،  نادیم  شبن  یبرغ ،  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415915969

32242162-058  ، 32235797-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235797-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Solar-X / Spooler Firewall-UTMSolar-X / Spooler Firewall-UTM  تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اقیقد   اقیقد لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 2929
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش لاسکی  تدم  هب  دادرارق  رد  یتسویپ  تاصخشم  حرش  هب  رمحا  لاله  تیعمج  هکبش  تامدخ  یراپس  نورب  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005014000079 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگ ره  تهج  مادقا و  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مئامض  هصقانم و  یلک  طیارش  دادرارق و  سیون  شیپ  هعلاطم  هب  تبسن  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مادقا  سامت 09193708575  هرامش  هب  هداز  فلخ  سدنهم  اب  لاوئس 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632060-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6227893 یروانف  یتینما  یاه  سیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 9)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6227957(SYSTEM ID KEY (DONGLE(9 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روحم6227960 رد  یلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تایلمع  هحفص 28)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسمش یسمش لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   دادرارق   دادرارق ردرد   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   رمحا   رمحا لاله   لاله تیعمج   تیعمج هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ یراپس   یراپس نورب   نورب دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 41 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ugaclkrtnke3w?user=37505&ntc=6228079
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000314 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتمولیک 60 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیواز سدنهم  .دوش 09143920161  مادقا  طسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6227960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  روحم  رد  یلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001460000332 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هدننک  نیمات  تادهعت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

روحم روحم ردرد   یلنوت   یلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 41 ھحفص 29 
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک لوط 3  هب  لوا  زاف  ییاجر  دیهش  ردنب  روحم  ییانشور  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000265 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتمولیک رتمولیک لوط  33   لوط هبهب   لوا   لوا زاف   زاف ییاجر   ییاجر دیهش   دیهش ردنب   ردنب روحم   روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 41 ھحفص 30 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم رهشکین  کرانک و   ، راهباچ یاهرهش  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  هپس  کناب  بعش  پآ  لور  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ ینف  تایئزج 

1101004794000127 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  رد  زیر  تروص  هب  یمالعا  تمیق  ، تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: 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

قباطم قباطم رهشکین   رهشکین وو   کرانک   کرانک  ، ، راهباچ راهباچ یاهرهش   یاهرهش ردرد   ناتسچولب   ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ ینف   ینف تایئزج   تایئزج

3434

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

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

زا 41 ھحفص 31 
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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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم هتسبرادم و  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000263 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   CH 16 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاموزلم هتسبرادم و  نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48223051-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6228009 نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 19)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تاموزلم تاموزلم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 41 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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 تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR - AWZ - CB-1061 هرامش هصقانم   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم خیرات 1401/11/22عبنم ات  رثکادح   - 1401/11/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف و ثادحا  یزاس  هطوحم  سنف و  رپیلسا  پیاپ  ریگچیئوس  / یرتاب نامتخاس  ثادحا  تایلمع  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ هب  طوبرم  زاوها 235  هتسب  زاوها 5  یرادرب  هرهب  دحاو  ههار  دنچ  یناشنشتآ  نابیاس  تروپاس و  پیاپ  مرفتلپ و  سسکا  یزلف  یاه  هزاس  بصن  تخاس و 

دامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  زاوها 235  یرامسآ  نیدایم  تشادهگن  هعسوت و  حرط 
تروپاس پیاپ  مرفتلپ و  سسکا  یزلف  یاههزاس  بصن  تخاس و  نویسادنوف و  ثادحا  یزاس  هطوحم  سنف و  رپیلسا  پیاپ  ریگچیئوس  یرتاب  نامتخاس  ثادحا  - 

زاوها 235 هتسب  زاوها 5  یرادرب  هرهب  دحاو  ههار  دنچ  یناشنشتآ  نابیاس  و 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یورین ناگداپ  ادخهد -  رکشین  هداج  گرزب  یسامخ  نابایخ  تمالس  ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا  زاوها -  میدق  هار  سیلپ  زاوها  ناتسزوخ  ناتسا  سردآ   :: سردآ سردآ
تاصقانم اهدادرارق  دحاو  لحاس  ایرد  هسسوم  (س - ) ارهزلا ییایرد 

021-22502408-9: سامت هرامش   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :ahvaz 235-ict@daryasahel.comسکف لیمیا  :: لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

ثادحا6228106 یزاس  هطوحم  سنف و  رپیلسا  پیاپ  ریگچیئوس  / یرتاب نامتخاس  ثادحا  تایلمع 
نابیاس تروپاس و  پیاپ  مرفتلپ و  سسکا  یزلف  یاه  هزاس  بصن  تخاس و  نویسادنوف و 

یرادرب هرهب  دحاو  ههار  دنچ  یناشنشتآ 

هحفص 33) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

تسویپ6227748 رد  یلیمکت  تاعالطا  قیرح  ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هحفص 19)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تیریدم6228009 نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 19)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6228084 ءافطا  متسیس  قیقد  رازبا  تاعطق  ملق  هحفص 7)دیرخ 24  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یاه یاه هزاس   هزاس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   نویسادنوف   نویسادنوف ثادحا   ثادحا یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   سنف   سنف رپیلسا   رپیلسا پیاپ   پیاپ ریگچیئوس   ریگچیئوس // یرتاب یرتاب نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یرادرب یرادرب هرهب   هرهب دحاو   دحاو ههار   ههار دنچ   دنچ یناشنشتآ   یناشنشتآ نابیاس   نابیاس وو   تروپاس   تروپاس پیاپ   پیاپ وو   مرفتلپ   مرفتلپ سسکا   سسکا یزلف   یزلف

3636

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

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

زا 41 ھحفص 33 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

تاموزلم6227749 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 32)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش زاگ  شیالاپ  تکرش  یزاس  هریخذ  قیقد  رازبا  یاوه  روسرپمک  لوا  هلحرم  زاساوه  تنملا  هاگتسد  کی  یزاسزاب  عوضوم : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داژن یمشاه 

1101092134001259 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/22 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

قیقد6227659 رازبا  یاوه  روسرپمک  لوا  هلحرم  زاساوه  تنملا  هاگتسد  کی  هحفص 34)یزاسزاب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

قیقد قیقد رازبا   رازبا یاوه   یاوه روسرپمک   روسرپمک لوا   لوا هلحرم   هلحرم زاساوه   زاساوه تنملا   تنملا هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 41 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ مساق  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-8 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 7  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227922 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ایلع  دابآ  مساق  یاتسور  رباعم  شوپ  فک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زمرق یسوط و  گنر  ود  یاه 2020  شوپ  فک  اب  اتسور  یاهور  هدایپ  شوپ  فک  یارجا  حلاصم و  لمح  دیرخ و  هارمه  هب  هلاخن  هیلخت  اهور و  هدایپ  نامدنک  یارجا 

یداب هسام  اب  یشک  دنب  هارمه  هب  یهاگشیامزآ  طیارش  تحت  بعکم  رتم  یتناس  رد  مرگولیک  لقادح 150  تمواقم  اب  نامیس  هسام  تالم  اب 
لایر   4/000/000/000 دروارب :

دناب هار و  هبتر  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرایهد یلام  روما  دحاو  هیدنرز -  ناتسرهش  هیواز  یرادشخب  هیدنرز -  ناتسرهش  یزکرم -   :: سردآ سردآ

7-08645222226 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

یاتسور6227922 رباعم  شوپ  فک  هحفص 35)یارجا  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یاتسور یاتسور رباعم   رباعم شوپ   شوپ فکفک   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 41 ھحفص 35 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رورس و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000148 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Enterprise SC Digitally Signed لدم  TB 1/2 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زاین  خیرات  ات  اتیاهن  نیمات  هب  تبسن  هدننک  نیمات  دشابیم و  یروف  زاین.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب دهعتم  هدش 

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشبح لالب  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  هشقن و  قبط  رتویپماک  رورس  قاتا  یزاسهب  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091179000011 زاین :  هرامش 

دهشم یشبح  لالب  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

قاتا 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم سانشراک  دیئات  دادارق و  قبط  تخادرپ  تسویپ .  تسیل  هشقن و  قبط  رتویپماک  رورس  قاتا  یزاسهب  یزاسزاب و  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09158280477 نفلت  تسمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

9149615831 یتسپ :  دک  مئاق 26 ،  شبن  تلاسر -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37321600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37318001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 3939

رتویپماک رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 4040

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

تاقلعتم6228050 رورس و  هحفص 35)دراه  رورس  ( رورس

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

رتویپماک6228136 رورس  قاتا  یزاسهب  هحفص 35)یزاسزاب و  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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

ینف6227821 تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  - 
.دشاب یم  هناماس  تسویپ 

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف6227822 تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  - 
.دشاب یم  هناماس  تسویپ 

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

هنایار6227686 هکبش  اتید  هحفص 22)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ثادحا6228106 یزاس  هطوحم  سنف و  رپیلسا  پیاپ  ریگچیئوس  / یرتاب نامتخاس  ثادحا  تایلمع 
نابیاس تروپاس و  پیاپ  مرفتلپ و  سسکا  یزلف  یاه  هزاس  بصن  تخاس و  نویسادنوف و 

یرادرب هرهب  دحاو  ههار  دنچ  یناشنشتآ 

هحفص 33) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رژراش  سکناک و  یوق و  راشف  هناخ  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000455 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راملت  TLM - 80 لدم  A 20 نایرج  V 48 هب  V 220 ژاتلو ریوصت  ادص و  هدنتسرف  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

شبات هدننک  هضرع  عجرم   BIOSCO-D لدم  IP33 تظافح هجرد   A 1600 نایرج تدش   V 24000 ژاتلو هقبط  ود  هتخاس  شیپ  تکپمک  قرب  تسپ  الاک :  مان 
ولبات

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

برغ هزاس  ماشرآ  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  راد  بیش  لدم   3x12 m داعبا یتشادهب  سیورس  اب  هباوخ  ود  ینوکسم  سکناک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

ینف دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

دیرخ6227798 تامازلا  تسویپ و  لیاف  هنومن  قبی   9200L-24T-4G-E تاصخشم اب  هکبش  هحفص 22)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریوصت6227843 ادص و  هدنتسرف  رژراش  سکناک و  یوق و  راشف  هناخ  هحفص 37)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریوصت ریوصت وو   ادص   ادص هدنتسرف   هدنتسرف رژراش   رژراش وو   سکناک   سکناک وو   یوق   یوق راشف   راشف هناخ   هناخ چوس   چوس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت.تنامض  یاراد  یناریا و  یالاک.تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام )  ) .دشابیم هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091868000013 زاین :  هرامش 

دزی ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت.تنامض  یاراد  یناریا و  یالاک.تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام )  ) .دشابیم هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8944163114 یتسپ :  دک  دزی ،  ود  هبعش  سردمراولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250105-035  ، 38250110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250117-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000329 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زارف بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   90x152 mm زیاس  BAO- کیژولانآ یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

تمالس
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لحم لحم ردرد   لیوحت.تنامض   لیوحت.تنامض یاراد   یاراد وو   یناریا   یناریا یالاک.تسویپ   یالاک.تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام )  )  روتینام )) .دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 4242

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تست و6227621 ارجا ، بصن ، یحارط ، روشک ، زا  جراخ  لخاد و  تخاس  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  ماجنا 
هار تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا  ینامتخاس -  تایلمع  یزادنا و  هار 

درکلمع نیمضت  شزومآ و  یزادنا ،

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاراد6227982 یناریا و  یالاک.تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام )  ) .دشابیم هباشم  الاک  دک 
لحم رد  لیوحت.تنامض 

هحفص 38) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6228044 لاتف  هحفص 38)ذغاک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یریوصت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000038 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  لیافاب  قباطم  هتسبرادم  یریوصت  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  جردو  روتکاف  شیپ  هیارا  ربتعم - یهاوگ  هیارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلادحاو  دکناریااب  یتساوخرد  مالقا  غلبم  لک  عمج  تروص  هب  هناماس  رد 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسبرادم  :: 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

تاموزلم6227749 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 32)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6228017 یریوصت  هحفص 40)تازیهجت  هتسبرادم  ( هتسبرادم

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4444

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6227619 لوپ  فیک  کیتاموتا و  کینورتکلا و  ژراش  تراک و  دنورهش  ژراش  شورف و  تایلمع  یراذگاو 
یرازفا و تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  هب  طوبرم  کیتامروفنا  تاروما  رهش و  حطس  یاه  هجاب 

ناگوان طوطخ  یدنب  نامز  همانرب  هیهت 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هربراک6227981 هلاسکی 500   corp- AM هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 9)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیوحت و6227983 زا  دعب  تخادرپ  لک و  هرادا  رد  لیوحت.یتسویپ  لیاف  قباطم  اضف  رازفا  مرن  دیرخ 
 . تفرگ دهاوخ  تروص  هطوبرم  سانشراک  دات 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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