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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 28

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   11 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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7878))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306511 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  رد  گال  تبث  سیورس  یزادنا  هار  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لیر  750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

7-03136617325 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقیقحت مولع و  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:50هرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کراصح یادهش   UTM SophosXG550 Rev 2.0( Full Guard  ) هاگتسد ینف  ینابیتشپ  سنسیال و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  ینما  رد  هبتر 4 لقادح  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

کولب نامتخاس  تاقیقحت -  مولع و  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  کراصح -  یادهش  راولب  هاگشناد -  نادیم  لامش -  یراتس  دیهش  هارگرزب  یاهتنا  نارهت -   :: سردآ سردآ
قاتا 601 مشش -  هقبط  یشزومآ -  کی 

44865131 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش ردرد   گالگال   تبث   تبث سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

UTM SophosXG550 Rev 2 .0 (  Full GuardUTM SophosXG550 Rev 2 .0 (  Full Guard  ) ) هاگتسد هاگتسد ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 22

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم زورعبنم تعاس 14  هبنشود - زور  تعاس 11  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشود

6307093 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یتایلام  روما  نامزاس  روادخ -  مایخ -  خ  ینیمخ - ماما  نادیم   :: سردآ سردآ
قاتا 137 اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ -  روما  لک  هرادا  لوا  هقبط 

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093228000395 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307310 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ترادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  ترادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هرادا زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  کیتامروفنا  یاروش  هناخریبد  زا  ربتعم  کیتامروفنا  هتشر  هبتر 6  لقادح  نتشاد  -2

یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، 
14,159,000,000 یلام :  دروآرب 

 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   707,950,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت نامتخاس 300 - یتعنص -  ریغ  هطوحم  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسزوخ -   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
06152632703

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدادزکرم هدادزکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 33

ترادا ترادا یخسن   یخسن تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 87 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cpvmmn89gm6sc?user=37505&ntc=6307093
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6307093?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/94v43u5lf6q8q?user=37505&ntc=6307310
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6307310?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


راداهب قاروا  سروب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140104 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش زا  هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هعمج هبنش و  جنپ  یاهزور  زا  ریغ  هب  تیاغل 16  حبص 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307352 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمأت  راداهب  قاروا  سروب و  نامزاس  رورس  هاگتسد  ود  دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ  یزادنا  هار  تازیهجت ، مالقا  هیهت  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نامزاس  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ات 2 یاه 1  هبتر   mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و 

یاه 1و2 هبتر  ینابیتشپ  تامدخ 

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  نامتخاس  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  عطاقت  یرهطم  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6307376Schneider  ) قرب یاهولبات  تخاس  یحارط و  یاه  هزوح  رد  تازیهجت  تاعطق و  نیمات 
ینغور یاهروتامروفسنارت   Data و DC یاه لباک  کیتامروفنا ، هکبش و  و  ( Siemens,ABB

، یرتاب UPS و  هریغ ،) ددرت و  لرتنک  یاه  تیگ  نیبرود و   ) یتظافح یاه  متسیس  کشخ ، و 
، یکیتسال تاعطق  تخاس  رلدیآ ، گنیزوه ، گنیریب  گنیلپوک و  ینز ، هدند  یرگ  هتخیر 

لبوکومرت گنیتیرگ و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ شیامزآ   شیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار تازیهجت ، ، تازیهجت مالقا   مالقا هیهت   هیهت وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093631000343 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس  هارمه  هب  ییامیپ  هاچ  تینوی  هاگتسد  هس  یزادنا  هار  نیمأت و  تخاس ، تهج  تا  /1401/085 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تالف تفن  تکرش  هرامش 12 ، دازکاخ ،  نابایخ  سردم ،  هب  هدیسرن  رصع ،  یلو  نابایخ  نارهت ،   ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا هراق 

:: 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

تاقیقحت مولع و  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم تعاس 14/50عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم دادرارق  ود  بلاق  رد  دوخ  دنمشوه  هناخلگ  عبرمرتم  ثادحا 3200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه  هناخلگ  ثادحا  تهج  زایندروم  تازیعجت  لیاسو و  دیرخ  - 1

دنمشوه هناخلگ  ثادحا  تایلمع  یارجا  یراکنامیپ  - 2

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 601 مشش  هقبط  یشزوما  کی  کولب  نامتخاس  یمالسا  دازا  هاگشناد  کراصح  یادهش  راولب  هاگشناد  نادیم  لامش  یراتس  دیهش  هارگرزب  یاهتنا  نارهت   :: 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

میس میس هارمه   هارمه هبهب   ییامیپ   ییامیپ هاچ   هاچ تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمأت   نیمأت تخاس ، ، تخاس ناونع : : ناونع 66

دنمشوه دنمشوه هناخلگ   هناخلگ عبرمرتم   عبرمرتم   32003200 ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090260000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307336 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد ) راشف و  حطس ، نایرج ،  ) رتیمسنارت عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ  یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امد ) راشف و  حطس ، نایرج ،  ) رتیمسنارت عاونا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
216,400,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,328,000,000 نیمضت :  غلبم 

تکرش مان  اب  قبطنم  اقیقد  دیاب  هدننک  زیراو  مان   ) دوب دهاوخ  لوبق  لباق  هطبار  نیا  رد  دقن  هجو  زیراو  دیسر  هئارا  طقف  یکناب  شیف  دروم  رد  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  روکذم  دیسر  نیزگیاج  دناوت  یمن  یصخش و ...  کچ  یکناب ، نیب  کچ  هدش ، نیمضت  کچ  رادزمر ، کچ  لیبق  زا  یلام  دنس  هنوگ  چیه  و  دشاب ) رگهصقانم 

19:00 تعاس : 1402/04/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 27 ورس - هچوک  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت -  ، 1435884711 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  کی   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14  - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Data Acquisition System دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروارب 684/000 

وروی  34/200 اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یجراخ تاکرادت  هرادا  نلاس 113 -  لوا - هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ
یروصنم یاقآ  / مارهب گنس  یاقآ  الاک - 

061-34148656 - 06134148615 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://sapp.ir/nide_pr WWW.nidle.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتیمسنارت رتیمسنارت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

Data Acquis ition SystemData Acquis ition System  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FP/17-01/156 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  .تشاد  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

خیرات ات   1401/12/03

نامز مایپ   :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  یاهمالعتسا 

6307262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Total Gas Detector دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروآرب 51.520  غلبم 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  وروی  نیمضت 2.576  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - لوا هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  : سردآ تهج  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
نفلت 06134148615 و 06134148656  یروصنم  یاقآ  مارهب  گنس  یاقآ  الاک  یجراخ  تاکرادت  هرادا   113  - نلاس تاعالطا  تفایرد 

نویسیمک هناخ  ریبد  قاتا 107   - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -  لیوحت :
06134148580 سامت 061341485690 - هرامش  تاصقانم - 

:: نفلت :: www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_pr 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

لوناریا تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یهگآ  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ىلا 12 تعاس 8 

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

6307348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  مادقا  یزکرم  رتفد  نارهت و  یزاس  نغور  هاگشیالاپ 

یعامتجا هافر  راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تامدخ  دحاو  لوناریا  تفن  تکرش  یزاس  نغور  هاگشیالاپ  نارهت ، هاگشیالاپ  نایوگدنت  دیهش  راولب  بونج   ، ییاجر دیهش  نارهت  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 2323  55225524 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Total Gas DetectorTotal Gas Detector  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1010

رورس رورس یاهقاتا   یاهقاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا ، ، ارجا لایرتم ، ، لایرتم نیمات   نیمات یسدنهم ، ، یسدنهم تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس نغور   نغور هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

1 11 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/118/ب یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ طسوت  لباکریغ  حلاصم  نیمات  اب  هیمورا  ناتسرهش   FTTH نیکرتشم هکبش و  یرادهگن  نیکرتشم و  یریاد  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت هبنفلت یبرغ  ناجیابرذآ  هقطنم  تارباخم  تیاس  ای  :: www.tci.ir و  تیاسبو تیاسبو
watci.ir سردآ

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یاوآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم شخب  رد 15  عباوت ،  دزی و  ناتسرهش  زکارم  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دزی هقطنم  تارباخم  ینابیتشپ -  یلام و  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir- yazd.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   نیکرتشم   نیکرتشم یریاد   یریاد تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

زکارم زکارم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

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

لوا تیون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یاوآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  هطوبرم  دانسا  رد  جردنم  تیفیک  حرش و  هب  ازجم  شخب  رد 15  عباوت ، دزی و  ناتسرهش  زکارم  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت سردآ yazd.tci.irنفلت هب  دزی  هقطنم  :: www.tci.ir و  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

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنزرو  کشم و  یاه  هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 19/949/028/023  غلبم 

لایر  نیمضت 997/451/401  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  یاه  هتشر  لقادح 5

اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط   11 .ج نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام ـ  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1414

هاگتسیا هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307374 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

outdoor لاتیجید نویزیولت  تاو  یاه 2  هدنتسرف  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401-10/144

روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
outdoor 1401-10/144 لاتیجید نویزیولت  تاو  یاه 2  هدنتسرف  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینف یالاک  دیرخ  روما  هعسوت  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  مج  ماج  - نارهت  ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6306656UTM SophosXG550 Rev 2.0( Full Guard  ) هاگتسد ینف  ینابیتشپ  هحفص 5)سنسیال و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدادزکرم6307093 یکیزیف  تخاسریز  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6307376Schneider  ) قرب یاهولبات  تخاس  یحارط و  یاه  هزوح  رد  تازیهجت  تاعطق و  نیمات 
ینغور یاهروتامروفسنارت   Data و DC یاه لباک  کیتامروفنا ، هکبش و  و  ( Siemens,ABB

، یرتاب UPS و  هریغ ،) ددرت و  لرتنک  یاه  تیگ  نیبرود و   ) یتظافح یاه  متسیس  کشخ ، و 
، یکیتسال تاعطق  تخاس  رلدیآ ، گنیزوه ، گنیریب  گنیلپوک و  ینز ، هدند  یرگ  هتخیر 

لبوکومرت گنیتیرگ و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

outdoor outdoor 140 1 - 10/144140 1 - 10/144 لاتیجید   لاتیجید نویزیولت   نویزیولت تاو   تاو   22 یاه   یاه هدنتسرف   هدنتسرف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 87 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ولمرداچ یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناگدننک نیمأت  ییاسانش  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DC یاه لباک  کیتامروفنا ، هکبش و  و  ( Schneider Siemens,ABB  ) قرب یاهوالات  تخاس  یحارط و  یاه  هزوح  رد  تازیهجت  تاعطق و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیالوک ینز ، هدند  یرگ  هتخیر  یرتاب ، UPS و  هریغ ،) ددرت و  لرتنک  یاه  تیگ  نیبرود و   ) یتظافح یاه  متسیس  کشخ ، ینغور و  یاهروتامروفسنارت   Data و

لبوکومرت گنیتیرگ و  یکیتسال ، تاعطق  تخاس  رلدیآ ، گنیزوه ، گنیریب  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 02179463189 و 02179463190 نفلت :: http://vendors.chadormalu.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306578 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 8:30   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1/950/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4/000/000 دیرخ : 

یزادرپراک لک  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هکبش   هکبش وو   ( ( Schneider S iemens ,ABBSchneider S iemens ,ABB  ) ) قرب قرب یاهولبات   یاهولبات تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یاه   یاه هزوح   هزوح ردرد   تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
وو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه تیگ   تیگ وو   نیبرود   نیبرود  ) ) یتظافح یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس کشخ ، ، کشخ وو   ینغور   ینغور یاهروتامروفسنارت   یاهروتامروفسنارت   DataData وو     DCDC  یاه یاه لباک   لباک کیتامروفنا ، ، کیتامروفنا

لبوکومرت لبوکومرت وو   گنیتیرگ   گنیتیرگ یکیتسال ، ، یکیتسال تاعطق   تاعطق تخاس   تخاس رلدیآ ، ، رلدیآ گنیزوه ، ، گنیزوه گنیریب   گنیریب وو   گنیلپوک   گنیلپوک ینز ، ، ینز هدند   هدند یرگ   یرگ هتخیر   هتخیر یرتاب ، ، یرتاب وو     UPSUPS هریغ ،) ،) هریغ

1717

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 87 ھحفص 14 
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  مود -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریش بجع   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306870 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/910/830/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت :: http//:www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش نایاپ  تیاغل  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/08 هبنشود  یرادا 

نیما  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13:00  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/20

6306884 :: هرازه هرازه زوردکدک   یرادا  تعاس  نایاپ  اهداهنشیپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
.دشاب یم  خروم 1401/12/20  هبنش 

رب تایلام  باستحا ٪9  اب  لایر  درایلیم  داتفه  بوصم 70/000/000/000  رابتعا  اب  رهش  یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  یارجا  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا 

لایر  هصقانم 3/500/000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشیدنا  یرادرهش  مان  هب  یدازآ  راولب  هبعش  یلم  کناب  دزن  هرامش 0113994456001  هب  ابیس  یراج  باسح  هب  روبزم  هجو  زیراو  یکناب  دیسر 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ مود   مود زاف   زاف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 87 ھحفص 15 
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میرک طابر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/1252 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307204 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش )  حطس  گنیروتینام  یریوصت (  شیاپ  نیبرود و  بصن  دیرخ و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 50.000.000.000  غلبم 

هام ارجا 3  تدم 

لایر  نیمضت 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینمیا  تیحالص  یهاوگ  اتفا و  زوجم  هبتر 1 و  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  هژورپ  عوضوم  اب  طبترم  تیحالص  همانیهاوگ  تشاد 

لایر دانسا 2.000.000  دیرخ 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6307376Schneider  ) قرب یاهولبات  تخاس  یحارط و  یاه  هزوح  رد  تازیهجت  تاعطق و  نیمات 
ینغور یاهروتامروفسنارت   Data و DC یاه لباک  کیتامروفنا ، هکبش و  و  ( Siemens,ABB

، یرتاب UPS و  هریغ ،) ددرت و  لرتنک  یاه  تیگ  نیبرود و   ) یتظافح یاه  متسیس  کشخ ، و 
، یکیتسال تاعطق  تخاس  رلدیآ ، گنیزوه ، گنیریب  گنیلپوک و  ینز ، هدند  یرگ  هتخیر 

لبوکومرت گنیتیرگ و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 87 ھحفص 16 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  رد  دیرخ  یلصا  حرش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.اتبیس  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا 

1101001022002540 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجو تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  رد  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.اتبیس  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رد.تسیمازلا رد.تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.تسویپ   همیمض.تسویپ مئامض   مئامض ردرد   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا حرش.دشاب   حرش.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.اتبیس   ناریا.اتبیس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا باسح   باسح اصافم   اصافم ذخا   ذخا تامدخ   تامدخ دوجو   دوجو تروص   تروص
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  ءانما _  تایه  یصاصتخا  تاعالطا  لدابت  هاگرد  هعسوت  لیلحت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050339000130 زاین :  هرامش 

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  تساوخرد  تادنتسم  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ رارق  انما  تایه  رایتخا  رد  نآ   Source Code هدش و هداد  هعسوت  انما  تایه  یارب  یصاصتخا  تروصب  تسیابیم  رظن  دروم  هناماس 

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ کرادم  قباطم   ) یرازفا تخس  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  سیورس ،  یبتک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092321000141 زاین :  هرامش 

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ کرادم  قباطم   ) یرازفا تخس  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  سیورس ،  یبتک  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش ءانما _  _  ءانما تایه   تایه یصاصتخا   یصاصتخا تاعالطا   تاعالطا لدابت   لدابت هاگرد   هاگرد هعسوت   هعسوت وو   لیلحت   لیلحت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323

(( تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم  ) ) یرازفا یرازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن سیورس ،  ،  سیورس یبتک   یبتک مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2424
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000488 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 21 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISMS)ISO 27001  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  همانیهاوگ  یتبقارم  یزیمم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000373 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یزیمم هرود  1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

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

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 2525

ISMS)ISO 2700 1ISMS)ISO 2700 1  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس همانیهاوگ   همانیهاوگ یتبقارم   یتبقارم یزیمم   یزیمم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2626
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت 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 17 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیریدم تاشرازگ  هعسوت  روظنم  هب  یراجت  شوه  ماظن  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000575 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تکرش 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  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 17 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هدنیآ  لاس  هب  طوبرم  دادرارق.ددرگ  یراذگتمیق  هعلاطم.یتسویپ و  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614001619 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یلک 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنیآ  لاس  هب  طوبرم  دادرارق.ددرگ  یراذگتمیق  هعلاطم.یتسویپ و  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیریدم یتیریدم تاشرازگ   تاشرازگ هعسوت   هعسوت روظنم   روظنم هبهب   یراجت   یراجت شوه   شوه ماظن   ماظن رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 2727

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ناونع : : ناونع 2828
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ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،و گنیتساه ، رورس لیم  ،CMS تینما ،  نیمات  ینابیتشپ و  دیرخ و  ) ناگزمره یرادناتسا  ینامزاس  لاتروپ  رارقتسا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لاس کی  تدم  هب  یصاصتخا  رورس  هراجا 

1101004163000080 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  رادیرخ  تساوخرد  دروم  کرادم  هیلک  ، دشاب یم  تسویپ  رادیرخ  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بختنم6307241 بعش  تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  هحفص 47)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یصاصتخا یصاصتخا رورس   رورس هراجا   هراجا وو   ،، گنیتساه گنیتساه ،، رورس رورس لیم   لیم ،،CMSCMS تینما ،  ،  تینما نیمات   نیمات وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ )) ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
(( لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب  
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6306468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151468 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک کنخ  رتسب  یکیتامونپ  زمرت  ریمعت  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/06 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DELTA V DONGLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001429 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   AGFA یتراجت مان   in 19 زیاس  XCU3D لدم یکشزپ  زآ  یس  هاگتسد  یصیخشت  روتینام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/02 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  ابدیرخ  تیولوا  - 3
دوب دهاوخ  ماجنا  لباق  هدش  دات  دک  ناریا  هئارا  زا  سپ  اهنت  مالعتسا  هدنرب  هب  تخادرپ  - 4

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک کنخ   کنخ رتسب   رتسب یکیتامونپ   یکیتامونپ زمرت   زمرت ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3030

DELTA V DONGLEDELTA V DONGLE ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 87 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zbv6da5szmnjx?user=37505&ntc=6306468
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6306468?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2bylc5xrykh4f?user=37505&ntc=6306478
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6306478?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داژن یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  رد  یتایلمع  یاهدحاو  ینابیتشپ  تهج  یهاگراک  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001431 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 : 
1401/12/10 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

،، یراکشارت یراکشارت یاه   یاه هاگراک   هاگراک یصصخت   یصصخت وو   ینف   ینف یرادا ، ، یرادا تامدخ   تامدخ هیلک   هیلک لماش   لماش یتایلمع   یتایلمع یاهدحاو   یاهدحاو ینابیتشپ   ینابیتشپ تهج   تهج یهاگراک   یهاگراک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
ردرد هدش   هدش فیرعت   فیرعت تادهعت   تادهعت ریاسو   ریاسو قرب   قرب هاگراک   هاگراک قیقدرازبا ، ، قیقدرازبا هاگراک   هاگراک یمومع ، ، یمومع هاگراک   هاگراک یهاگراک ، ، یهاگراک وو   تباث   تباث تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت تالآ ، ، تالآ نیشام   نیشام وو   تالآریش   تالآریش

تکرش تکرش یاه   یاه هعومجم   هعومجم تازیهجت   تازیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات ینابیتشپ   ینابیتشپ تهج   تهج

3232
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  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 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  نامتخاس  یزاسدنمشوه  یشزومآ  هاگراک  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000164 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تسیل  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  رسمار  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  سانجا و  همیب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183656370 دیرخ :  لوئسم  هارمه  نفلت 

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55249224-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462950 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/06هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تازیهجت  هبعج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسمار رسمار یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3333

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 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 87 ھحفص 24 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6306424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاسیسات مالقا  فیدر   20 ناونع : 

14014871 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/25 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تادنتسم  اه و  هشقن  قبط  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000336 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ینامرد  هنیمز  رد  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  دیاب  ناگدننک  نیمأت  - یتسویپ تادنتسم  اه و  هشقن  قبط  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا 09124422327 تاعاس  رد  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  - دنشاب هتشاد  راک  هقباس  لاس  لقادح 5  - دنشاب هتشاد  حالصیذ  عجارم 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35528300-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2020 ناونع : : ناونع 3535

یتسویپ یتسویپ تادنتسم   تادنتسم وو   اهاه   هشقن   هشقن قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 87 ھحفص 25 
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هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4، دنب تیاعر  دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09109204623  اب  زاین  تروص  رد  تساوخرد  لیاف  قبط  یرتیل  ینانشتا 6  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  5،6،7،8،9

1101094806000029 زاین :  هرامش 
هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 5 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 8 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 3 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامش 09109204623  اب  زاین  تروص  رد  تساوخرد  لیاف  قبط  تیفیک  اب  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  یارب  یرتیل  ینانشتا 6  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  4،5،6،7،8،9 دنب تیاعر.دش  دهاوخ  عوجرم  سنج  هطوبرم  سانشراک  طسوت  تفیک  مدع  تروص  رد  دامرف 

1388977473 یتسپ :  دک  هیوفاشف ،  هاگنامرد  یلصم  هیوفاشف خ  دابا  نسح  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56804652-021  ، 56804665-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56804662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   66 یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک 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 87 ھحفص 26 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6306871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیئوخ سدنهم  یاقآ   09124422327: یگنهامه تهج  ساممت  هرامش  رهبا  افش  هاگنامرد  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000338 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراک دات  دروم  کی و  هجرد  حلاصم  نیمات  یناشن - شتآ  زا  هیدات  تفایرد  هئارا و  مازلا  حالصیذ - عجارم  زا  تیحالص  یهاوگ  دوجو  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هژورپ هدهاشم  همان و  دهعت  لیمکت  لحم و  رد  روضح  مازلا  تسویپ  کرادم  قبط  ناجنز  ناتسا  نامرد  تیریدم  نارظان  و 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35265712-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

هاگنامرد هاگنامرد قیرح   قیرح نالعا   نالعا وو   افطا   افطا متسیس   متسیس ارجا   ارجا 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 87 ھحفص 27 
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تهج   fe 36 ییولیک قیرح 6  دض  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000320 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 4 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

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

سانجا  دات  زا  دعب  هام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم 

یگشیبرس 09394398700 یاقا  دیرخ  لووسم 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33483000-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   fe 36fe 36 ییولیک   ییولیک   66 قیرح   قیرح دضدض   لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 3939

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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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتست دراکوکیان 50   HBA1C تیک ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000515 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SEBIA یتراجت مان  یتیک  هبعج 9   CAPILLARYS HbA1c زروفورتکلا هاگتسد  تیک  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقادح روتکاف  هنیزه  ددرگ  لاسرا  دیاب  هنومن  تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  لمح  هنیزه  تسا  هباشم  دکناریا  دشاب  بط  زاتشیپ  کرام  ًاحیجرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  دیاب  تکرش  دشاب  یم  ههامکی 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتست یتست   5050 دراکوکیان   دراکوکیان   HBA1CHBA1C  تیک تیک ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 4040

دادعت دادعت لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد   SETSET   22 دادعت   دادعت سکام   سکام هاگتسد   هاگتسد   SETSET   44 دادعت   دادعت متسیس   متسیس ویدار   ویدار لماش   لماش یتارباخم   یتارباخم ویدار   ویدار کنیل   کنیل تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع
SETSET   22

4141
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لماش  یتارباخم  ویدار  کنیل  تازیهجت  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SET 4 دادعت متسیس  ویدار 

SET 2 دادعت سکام  هاگتسد 
SET 2 دادعت لدبم  هاگتسد 

1101093221000352 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  NetMetal 5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم   FAT-50 T1-IP لدم یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

روشک کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  کتاف  هدننک  هضرع  عجرم   FAT-50C4D لدم  ohm 75 یتارباخم تنرتا  هب 4  ناویا  هکبش 4  لدبم  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  کینورتکلا  هرادا  زاین  دروم  مزاول  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000288 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIGO WAVE هدنزاس عجرم   match 5n لدم  GHz 5/8 سناکرف ویدار  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

یلضفلاوبا 01133718910 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف ویدار   ویدار نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 4242
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا نیب  یا و  هقطنم  عماجم  هرشتنم  دانسا  یسررب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000066 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرواشم 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد ، تکرش طسوت  هدش  اضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  یصوصخ و  یمومع و  طیارش  ، تامدخ حرش  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تیلاعف  یاراد  نارهت  رهش  رد  .دشاب / روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاسزا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

T30P لدم هکبش  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000181 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  کنیلای  یتراجت  مان   SIP-T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

 ( دشابیم هباشم  الاک  دک  ) 

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

33453844-023  ، 22453844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یللملا یللملا نیب   نیب وو   یایا   هقطنم   هقطنم عماجم   عماجم هرشتنم   هرشتنم دانسا   دانسا یسررب   یسررب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

T30PT30P  لدم لدم هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 4444
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تیاده 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 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس تلاطا و  یاراد  .بسچ  کت  تروص  هبو  هدنزاس  درادناتسا  یدنب  هتسب  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ.یکیزیف 

1101093935000076 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح تسویپ.یکیزیف  تمالس  تلاطا و  یاراد  .بسچ  کت  تروص  هبو  هدنزاس  درادناتسا  یدنب  هتسب  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هکبش  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام کی  تخادرپ  تکرش و  هنیزه  اب  ناتسرامیب  تاموزلم  رابنا  ردالاک  لیوحت.ددرگ  هعلاطم 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4545

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000026 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   SISCO یتراجت مان   lan Base WS-C2960 -24TS-S 10/100 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسارخ یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  و  دشاب ) یکی  هناماس  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  تمیق   ) یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یلیمکت تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  تهج  ریلد  یاقآ  هرامش 09365611852  اب  سامت  سردم 41  شبن  یبونج 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ رب  تیوه  زارحا  نارازگراک  درکلمع  شرازگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000445 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادعت 12 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  دشابیم و  رظان  طسوت  درکراک  دات  ساسا  رب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63977122-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت رامشدامرفب  هئارا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  نمضرددشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قوس نیهاش  یاقا  یگنهامه 091794132277 تهج 

1101030093000339 زاین :  هرامش 
هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FC5053 لدم  m 3 لوط  IC TO IC یطابترا هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  سامت  رامشدامرفب  هئارا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  نمضرددشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قوس نیهاش  یاقا  091794132277

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ ربرب   تیوه   تیوه زارحا   زارحا نارازگراک   نارازگراک درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ ناونع : : ناونع 4747

 - - نوتسا نوتسا یکیک   وو   سکاب   سکاب دروک -  -  دروک چپچپ   یطابترا -  -  یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک لنپ -  -  لنپ چپچپ   تروپ -  -  تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : - - ناونع 4848

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا یناهج  هکبش  هب  لاصتا  تامدخ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002610 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  مئامض  خرن و  داهنشیپ  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6307240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000245 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  یتارباخم  تازیهجت  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت لیوحت و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ  .دامرف  لصاح  سامت  ییاخود  سدنهم  هرامش 09121863239  اب  یگنهامه  لاوس و  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا  .دش  دهاوخ  ماجنا  کرادم 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   لاصتا   لاصتا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4949

هکبش هکبش لباک   لباک  -  - Analogue Gatway -  Wireess  ACCESS PointAnalogue Gatway -  Wireess  ACCESS Point ناونع : : ناونع 5050

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرادم6306621 قباطم   ) یرازفا تخس  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  سیورس ،  یبتک  مالعتسا 
( تسویپ

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6306753ISMS)ISO  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  همانیهاوگ  یتبقارم  یزیمم  تامدخ  هئارا 
27001

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6306945 لقن  لمح و  یاهژورپ  رب  تراظن  و   ، یحارط هحفص 47)رواشم ه، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتارباخم6307230 یاه  هحفص 16)تیلاعف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بختنم6307241 بعش  تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  هحفص 47)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیم6307244 ،CMS تینما ،  نیمات  ینابیتشپ و  دیرخ و  ینامزاس ( لاتروپ  رارقتسا  یحارط و 
( لاس کی  تدم  هب  یصاصتخا  رورس  هراجا  ،و  گنیتساه ، رورس

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسیل و  قبط.هبترم  ترجا 500 / ددع 500 لیردراگ هیاپ  /500 ددع 70*16 هرهمو چیپ  /M16 هرهمو چیپ  ددع  4.000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001621000393 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ هرهمو -  -  هرهمو چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهب یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  ضرع 15  هب  دتمم  عطقنم و  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  لوادج و  یزیمآگنر  گنر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005199000011 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  داباهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
داباهب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  کرادم  اب  تیولوا  جرد و  یتسویپ  کرادمرد  زاین  دروم  تاعالطا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نویلیم   غلبم 800 ات  ( هدشرازگرب مالعتسا  ) طسوتم دیرخ  فقس  انمض 

8976115847 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  داباهب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32472040-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32472043-035 :: 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 وو   لوادج   لوادج یزیمآگنر   یزیمآگنر وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف و قباطم  ناجیبسخ  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاعالطا 

1101096268000006 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  ناجیبسخ   یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  رد  ناجیبسخ  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هیدات  اب.تسویب  تاعالطا  لیاف و  قباطم  یزکرم  ناتسا 

3867177117 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  یادتبا  ناجیبسخ  یاتسور  نایلاز  شخب  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

58327265-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

58327265-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یتراظن   یتراظن لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداهنشیپ یاهکرام  ، اهغارچ یور  یتناراگ  لاس  کح 5  ریناوت و  تامازلا  نیرخآ  قبط  رادرویارد  ینابایخ  تاو  غارچ 100 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هتشاد  ریناوت  هیدات  یتسیاب 

1101005298000505 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 100 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 56 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6306449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
mitto remote gate bft لدم  bft کرام دنب  هار  لرتنک  تومیر  ناونع : 

14014666 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادرویارد رادرویارد ینابایخ   ینابایخ تاو   تاو 100100 غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

mitto remote gate bftmitto remote gate bft لدم   لدم   bftbft کرام   کرام دنب   دنب هار   هار لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003190000060 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس برد 4 هس  کالرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تس برد 4 ود  کالرتنیا 

ددع ود   il7v2.2 برد کالرتنیا 7
تسا هباشمدک  ناریا.دوشب  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

1101050136000486 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D لدم زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا.دوشب ناریا.دوشب تسویپ   تسویپ امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ددع   ددع ودود     il7v2 .2il7v2 .2 برد   برد کالرتنیا  77 کالرتنیا تستس   برد  44 برد ودود   کالرتنیا   کالرتنیا تستس   برد  44 برد هسهس   کالرتنیا   کالرتنیا ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشمدک   هباشمدک

5757
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زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ددرت  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060003000051 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیلک نودب  دورو  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  اقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ددرت ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000113 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

هگنلردنب هگنلردنب هاگدورف   هاگدورف (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000114 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   JDN-TS860-I لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامن ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندب یسرزاب  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

نفلت 07731317248
1101096347000726 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  GARRETT هدنزاس عجرم   GARRETT یتراجت مان   SUPER SCANNER V لدم لاتیجید  هدنزادرپزیر  یروانف  اب  ندب  یتسد  یسرزاب  رنکسا  الاک :  مان 

ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندب یسرزاب  رنکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

سکف 077313177471 نفلت 07731317248 

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندب ندب یسرزاب   یسرزاب رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 6161
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

07731314532 یلعریپ یاقآ  دیرخ  سانشراک.دنشاب  تسویپ  قباطم  مالقا.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000516 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07731314532 یلعریپ یاقآ  دیرخ  سانشراک.دنشاب  تسویپ  قباطم  مالقا.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31314406-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک یلفق   یلفق اجاج   وو   قاری   قاری وو   روتوم   روتوم وو   یدالوف   یدالوف لیر   لیر وو   هغیت   هغیت هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 87 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qalkddl6p2255?user=37505&ntc=6307350
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6307350?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003550000004 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  جردنم  حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  موسکا و  هتسب  رادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

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

 ( ip هکبش (  تحت  عون  زا  دشاب و  یم  موسکا  ناژوف  رظن  دم  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  نعت  لدم  ره  تمیق  ندش  صخشم  زا  سپ  لدم  ره  زا  رظندم  دادعت  هک  دشاب  یم  دروم  زاین 8  دروم  نیبرود  دادعت 

3718657485 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  لک  هرادا  - نهآ هار  نادیم  اپس - نابایخ  - یرافغدیهش هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36633351-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36618384-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6363
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ناهفصا ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردآ هب  بصن  هنیزه  اب  یبناج  مزاول  نیبرود و  یدادعت  تسویپ  تسیل  قبط  دراد  رظن  رد  رهش  ینیمخ  رون  مایپ  هاگشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخرهش  ینیمخ  رون  مایپ  هاگشناد 

1101091149000030 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  هدنرب  باختنا  ای  در  رد  هاگشن  = ماد .دشاب  یم  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدهعرب  تایلام  همیب و  لقن و  لمح و  هنیزه  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8187694443 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  داتس  یقرش -  نادیهش  نابایخ  شبن  - یزارخ دیهش  هارگرزب  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381643-031  ، 34116181-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34116130-031 :: 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

سردآ سردآ هبهب   بصن   بصن هنیزه   هنیزه اباب   یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دراد   دراد رظن   رظن ردرد   رهش   رهش ینیمخ   ینیمخ رون   رون مایپ   مایپ هاگشناد   هاگشناد ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یرادیرخرهش   یرادیرخرهش ینیمخ   ینیمخ رون   رون مایپ   مایپ هاگشناد   هاگشناد

6464
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هدننک  هریخذ  هاگتسد  ینوریب و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000215 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   PTZ214 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VR1840S+EHE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   VessRAID 1840s زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک یاهبوروتکافرد  یتناراگدیقو  تسا  هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرش  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  داتزا  سپ 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: 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

هدننک هدننک هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو   ینوریب   ینوریب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6565
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنمشوه لقن  لمح و  یاهژورپ  رب  تراظن  و   ، یحارط رواشم ه، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093897000009 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب   22 یربرفاسم   هنایاپ  بنج  زامن   نادیم  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65224441-021  ، 65291980-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65220111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  بختنم  بعش  تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000066 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK SIEM یتراجت مان  تاعالطا  تینما  دادیور و  تیریدم  دربراک   All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  ریگدزد  متسیس  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  تمیق  داهنشیپ  مالعتسا ، هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  .دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاهژورپ   یاهژورپ ربرب   تراظن   تراظن وو    ، ، یحارط یحارط هه،، رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 6666

بختنم بختنم بعش   بعش تهج   تهج گنیروتینام   گنیروتینام تیلباق   تیلباق اباب   ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 87 ھحفص 51 
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(( 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 " ) " ) w i mw i m  "  " 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

نامتخاس6307011 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 37)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

هکبش6307240 لباک   - Analogue Gatway - Wireess ACCESS Point(28 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G Plus GTV -65 PQ 736 S نویزولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000997 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شناد نارتسگ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  یتراجت  مان   GVL-55JH18 لدم  in 55 زیاس  video wall یرس  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

G Plus GTV -65 PQ 736 S نویزولت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
TV یارب بسانم  یراوید  هیاپ  هارمه  هب 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

video wall :: 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

چنیا6306641 زیاس 55   video wall یرس  LED هحفص 52)رگشیامن )  video wallvideo wall

چنیا چنیا   5555 زیاس   زیاس   video wallvideo wall یرس   یرس   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 87 ھحفص 52 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6306641?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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   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

قیرح6306420 مالعا  تازیهجت  هحفص 24)هبعج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6307011 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 37)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا برد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  هنومن  قبط  ددرت  تراک  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614001627 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ملع و  یتراجت  مان   ST-Park لدم گنیکراپ  ددرت  لرتنک  هژیو  ناوخ  تراک  الاک :  مان 

هاگتسد 10,000 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا برد   برد لیوحت   لیوحت ههام   ههام راهچ   راهچ هیوست   هیوست هنومن   هنومن قبط   قبط ددرت   ددرت تراک   تراک هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 87 ھحفص 53 
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نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001010003000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307308 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار و یناسرهمان ، هناخرادبآ ، یتفاظن ، تامدخ  زا  معا  نامزاس ، ینابیتشپ  تامدخ  روما  هیلک  ماجنا  دراد  رظن  رد  نایوجشناد  روما  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکنامیپ هب  یاهلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لاس 1402  رد  نامزاس  ینابیتشپ  یتامدخ و  روما  ریاس  یرادا و  تازیهجت  سیورس  عوجر ، بابرا  ددرت  لرتنک 

.دیامن  راذگاو  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش  قبط  طیارش  دجاو 
نایوجشناد  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیورس عوجر ، بابرا  ددرت  لرتنک  ییامنهار و  یناسرهمان ، هناخرادبآ ، یتفاظن ، تامدخ  زا  معا  نامزاس ، ینابیتشپ  تامدخ  روما  هیلک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ینابیتشپ یتامدخ و  روما  ریاس  یرادا و  تازیهجت 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  روشک  لخاد  ربتعم  یاهکناب  زا  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ یبونج ) تصرف   ) یوسوم دیهش  نابایخ  یمالسا  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت   ، 1581944734 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نایوجشناد روما  نامزاس   27

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

ددرت6307001 تبث  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رابنا6307132 برد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  هنومن  قبط  ددرت  تراک  هباشم  هحفص 14)دک  ددرت  ( ددرت

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

طیارشو6307152 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ریاسو6307226 لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نایوجشناد6307308 روما  نامزاس  ینابیتشپ  تامدخ  روما  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 14)هصقانم  ددرت  ( ددرت

نایوجشناد نایوجشناد روما   روما نامزاس   نامزاس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 7070
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6307376Schneider  ) قرب یاهولبات  تخاس  یحارط و  یاه  هزوح  رد  تازیهجت  تاعطق و  نیمات 
ینغور یاهروتامروفسنارت   Data و DC یاه لباک  کیتامروفنا ، هکبش و  و  ( Siemens,ABB

، یرتاب UPS و  هریغ ،) ددرت و  لرتنک  یاه  تیگ  نیبرود و   ) یتظافح یاه  متسیس  کشخ ، و 
، یکیتسال تاعطق  تخاس  رلدیآ ، گنیزوه ، گنیریب  گنیلپوک و  ینز ، هدند  یرگ  هتخیر 

لبوکومرت گنیتیرگ و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

نامتخاس6307011 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 37)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

نامتخاس6307011 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 37)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6306572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154950 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lionlion لدم   لدم - -   canasafecanasafe یناشنشتآ )  )  یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل ناونع : : ناونع 7171
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یدعس داینب   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  درادناتسا  هیدات  اب  یزلف  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005817000025 زاین :  هرامش 

یدعس داینب  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985864449 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  ناساس -  عطاقت  زا  دعب  یقرش -  مهدزناپ  نابایخ  کجنلو -  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22426657-021  ، 22426658-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22426658-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-331-880 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  لقادح 50  قمع  پات -  پل  ویشرآ و  یرادهگن  تهج  الاب -  ینمیا  حطس  یارادو  قیرح  دض  قودنصواگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ درادناتسا   درادناتسا هیدات   هیدات اباب   یزلف   یزلف قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 7272

رتم رتم یتناس   یتناس   5050 لقادح   لقادح قمع   قمع پات -  -  پات پلپل   وو   ویشرآ   ویشرآ یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج الاب -  -  الاب ینمیا   ینمیا حطس   حطس یارادو   یارادو قیرح   قیرح دضدض   قودنصواگ   قودنصواگ ناونع : : ناونع 7373
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هوکربا ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدک ناریا  - ددع دادعت 8  ییولیک  ردوپ 6  یواح  یناشنشتا  لوسپک  ددع و  دادعت 13  ولیک  نزو 6  هب   co2 یناشنشتا لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  ههام  تروص 3  هب  تخادرپ  - دشابیم هباشم 

1101091661000129 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 6 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825001-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

قیرح6306420 مالعا  تازیهجت  هحفص 24)هبعج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6306572lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  هحفص 9)سابل  قیرح  ( قیرح

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

یتسویپ6306683 تادنتسم  اه و  هشقن  قبط  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 24)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6306823 شتآ  درادناتسا  هیدات  اب  یزلف  قیرح  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

هاگنامرد6306871 قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  هحفص 24)ارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قمع6306971 پات -  پل  ویشرآ و  یرادهگن  تهج  الاب -  ینمیا  حطس  یارادو  قیرح  دض  قودنصواگ 
رتم یتناس  لقادح 50 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

اهدک اهدک ناریا   ناریا -- ددع ددع   88 دادعت   دادعت ییولیک   ییولیک   66 ردوپ   ردوپ یواح   یواح یناشنشتا   یناشنشتا لوسپک   لوسپک وو   ددع   ددع دادعت  1313   دادعت ولیک   ولیک   66 نزو   نزو هبهب     co2co2 یناشنشتا   یناشنشتا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
-- دشاب دشاب یمیم   ههام   ههام تروص  33   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم

7474
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(( 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

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

ردوپ 63071386 یواح  یناشنشتا  لوسپک  ددع و  دادعت 13  ولیک  نزو 6  هب   co2 یناشنشتا لوسپک 
- دشاب یم  ههام  تروص 3  هب  تخادرپ  - دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  - ددع دادعت 8  ییولیک 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

رورس6307236 قاتا  تهج   fe 36 ییولیک قیرح 6  دض  هحفص 24)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6307348 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا 
یزاس نغور  هاگشیالاپ  رورس  یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  " " 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

دنمشوه6306502 هناخلگ  عبرمرتم  هحفص 7)ثادحا 3200  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 87 ھحفص 58 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نورک ناریت و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشابیم تسویپ  دادرارق   _) دادارق داقم  قبطو  امرفراک  دیئات  اب  یروضح  دیدزاب  طرش  هب  روتکتد  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1201091626000005 زاین :  هرامش 
نورکو ناریت  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دشابیم تسویپ  دادرارق   _) دادارق داقم  قبطو  امرفراک  دیئات  اب  یروضح  دیدزاب  طرش  هب  روتکتد  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

8531614814 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  ینیمخ - ماما  خ  ناریت - نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225588-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225453-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکتد6307000 ددع  هحفص 59)ود  روتکتد  ( روتکتد

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بختنم6307241 بعش  تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  هحفص 47)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتکتد روتکتد ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 87 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/afxdrsvxwfcza?user=37505&ntc=6307000
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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 دادعت  77   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

ناتسرامیب6306578 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6306608 حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مزاول6306636 نیبرود و  یدادعت  تسویپ  تسیل  قبط  دراد  رظن  رد  رهش  ینیمخ  رون  مایپ  هاگشناد 
.دیامن یرادیرخرهش  ینیمخ  رون  مایپ  هاگشناد  سردآ  هب  بصن  هنیزه  اب  یبناج 

هحفص 47) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک6306928 هریخذ  هاگتسد  ینوریب و  هتسب  رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6307011 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 37)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6307204 شیاپ  نیبرود و  بصن  دیرخ و  هژورپ  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6307376Schneider  ) قرب یاهولبات  تخاس  یحارط و  یاه  هزوح  رد  تازیهجت  تاعطق و  نیمات 
ینغور یاهروتامروفسنارت   Data و DC یاه لباک  کیتامروفنا ، هکبش و  و  ( Siemens,ABB

، یرتاب UPS و  هریغ ،) ددرت و  لرتنک  یاه  تیگ  نیبرود و   ) یتظافح یاه  متسیس  کشخ ، و 
، یکیتسال تاعطق  تخاس  رلدیآ ، گنیزوه ، گنیریب  گنیلپوک و  ینز ، هدند  یرگ  هتخیر 

لبوکومرت گنیتیرگ و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 87 ھحفص 60 
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نارهت یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001025000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san رب ینبم  تیاعالطا  یزاس  هریخذ   storage تاموزلم بصن  دیرخ و  تایلمع  ماجنا  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  70/000/000/000 دروارب :

mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  هیاپ 3  لقادح  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3/500/000/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

یاه 88969737 و 85193768 و41934 هرامش  هب  مان  تبث  رتفد   :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.iets.mporg.ir,www.thrw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ میامض  قباطم  هدننک  هریخذ  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001007000141 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هزور  هیوست 60   09375702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زرورهم 09122905505 سدنهم  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: 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

6306536san رب ینبم  تاعالطا  یزاس  هریخذ   storage تاموزلم بصن  دیرخ و  تایلمع  ماجنا  هحفص 60)تهج  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

sansan ربرب   ینبم   ینبم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ   s toragestorage تاموزلم   تاموزلم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج ناونع : : ناونع 7676

تسویپ تسویپ میامض   میامض قباطم   قباطم هدننک   هدننک هریخذ   هریخذ رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 87 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/el4pq9hc5xutf?user=37505&ntc=6306536
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6306536?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ce3py7wmadyff?user=37505&ntc=6306791
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6306791?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

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

تسویپ6306791 میامض  قباطم  هدننک  هریخذ  رورس  هحفص 60)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هدننک6306928 هریخذ  هاگتسد  ینوریب و  هتسب  رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6306449mitto remote gate bft لدم  bft کرام دنب  هار  لرتنک  یاهمتسیستومیر  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخروتوم هناخروتوم ناونع : : ناونع 7878
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1 رصنرجف هناخروتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000571 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Silik 9300 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24079   A 25 نایرج تدش  زاف  یروتاینیم 2  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24076   A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 25 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   B زاف زویف 1  دیلک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 50 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   C زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نایسراپ یورین  لیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   NR Electric Co Ltd هدنزاس عجرم   NR یتراجت مان   MOXA2610 لدم رورس  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

سوت رون  جارس  هدننک  هضرع  عجرم   KUMHO AUTONIX هدنزاس عجرم   KUMHO یتراجت مان  وردوخ  امنهار  غارچ   W16W لدم لانگیس  پمال  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

عجرم  m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x10 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس 

فالک 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت دک  ناریا  هبو  دامرفب  یرازگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل   * هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   * یمازلاروتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09112328405* دامرفن

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

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطمروتکاف شیپرد  یلک  تمیق  طقف  ًافطل  * یتسویپ ینف  تاصخشم  (* هر ) ماما نامتخاس  تسارحرورس  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا 

1201001022000351 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 2022* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.درادناتساوربتعم دنرب   * هدش هئارا  یالاک 

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

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعا  یاهخساپ  هدننک *  نیمات  هدهع  تازیهجت  بصن  ، لقنو لمح  هنیزه  لک * هرادا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  زور  هیوست 45  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . فیس تاعالطا 88113519  درادنرثا * بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطا  ضقانتم 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قباطمروتکاف قباطمروتکاف شیپرد   شیپرد یلک   یلک تمیق   تمیق طقف   طقف ًافطل   ًافطل ** یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم (*(* هرهر )) ماما ماما نامتخاس   نامتخاس تسارحرورس   تسارحرورس هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   همیمض   همیمض تامازلا   تامازلا

7979
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تشدهوک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب رورس و  قاتا  تهج  هتعاس  راک 24 مئاد  کیرتکلا  کت  ینوتسیپ  یزاگ 18000 رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050242000005 زاین :  هرامش 

تشدهوک یعامتجا  نیمات  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ردب هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  کت  یتراجت  مان   BTS-COMFORT-18HR لدم  Btu\hr 18000 تیفرظ یشیامرگ  یشیامرس  هکت  ود  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

یرقابریم نسحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  کت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تامدخو  یتناراگ  هام  لقادح 18 ربتعم  همان  تنامض   . قرب رورس و  قاتا  تهج  هتعاس  راک 24 مئاد  کیرتکلا  کت  ینوتسیپ  یزاگ 18000 رلوک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتایدار  ناریا  احیجرت  یلخاد  دیلوتو  ینالوط  تدم  هب  شورف 

تخبدازآ یگنهامه 09166635883  تهج  سامت 

6841877131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یباسح  رتکد  نابایخ  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622110-066  ، 32626970-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622110-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج هتعاس   هتعاس راک  2424 راک مئاد   مئاد کیرتکلا   کیرتکلا کتکت   ینوتسیپ   ینوتسیپ 1800018000 یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000734 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B 9000 لدم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BORRI یتراجت مان   KVA 160 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  یتعنص و  زکارم  رورس و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج.دشاب هتشاد  یتناراگ  هام  لقادح 6 هدشدای  تاریمعت  تسویپ و  تسیل  قبط   ups تاعطق ریمعت   - B9000 160KVA لدم UPS تاریمعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابنا برد  لیوحتو  هدنشورفاب  لمح  هنیزه   09133251631 دیریگب سامت  یعراز  یاقآ  تاسیسات  لوئسم  اب  یگنهامه 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 62)هناخروتوم6306515 رورس  ( رورس

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

طقف6306616 ًافطل  * یتسویپ ینف  تاصخشم  (* هر ) ماما نامتخاس  تسارحرورس  هاگتسد  کیدیرخ 
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد  یلک  تمیق 

هحفص 62) رورس  ( رورس

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

تسویپ6306791 میامض  قباطم  هدننک  هریخذ  رورس  هحفص 60)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قرب6306864 رورس و  قاتا  تهج  هتعاس  راک 24 مئاد  کیرتکلا  کت  ینوتسیپ  یزاگ 18000 هحفص 62)رلوک  رورس  ( رورس

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

6307164UPS هحفص 62)ریمعت رورس  ( رورس

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

رورس6307236 قاتا  تهج   fe 36 ییولیک قیرح 6  دض  هحفص 24)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لیم6307244 ،CMS تینما ،  نیمات  ینابیتشپ و  دیرخ و  ینامزاس ( لاتروپ  رارقتسا  یحارط و 
( لاس کی  تدم  هب  یصاصتخا  رورس  هراجا  ،و  گنیتساه ، رورس

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

UPSUPS ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8181
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ءافطا6307348 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا 
یزاس نغور  هاگشیالاپ  رورس  یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد6307352 ود  دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ  یزادنا  هار  تازیهجت ، مالقا  هیهت  نیمأت و 
رورس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461344 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلک زاگ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلک رلک زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8282
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985010006 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکووارد سکووارد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8383
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  یراذگراب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  لیقثرج / راشف  روسنس   / P/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001034006555 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENNEBOGEN هدنزاس عجرم   643M لدم لیقثرج  کیلوردیه  نغور  رتلیف   G1/2 راشف روسنس  الاک :  مان 
نایرآ

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش طیارش قبط   قبط یراذگراب   یراذگراب دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا لیقثرج / / لیقثرج راشف   راشف روسنس   روسنس  /  / P/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANEP/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANE ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

8484

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 8585
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روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000653 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیون زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HANSFORD SENSORS هدنزاس عجرم  جنس  شاعترا  هاگتسد   HS-105 روسنس الاک :  مان 

یسراپ
ددع 12 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نیون زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HANSFORD SENSORS هدنزاس عجرم  جنس  شاعترا  هاگتسد   HS-150 روسنس الاک :  مان 

یسراپ
ددع 12 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نیون زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HANSFORD SENSORS هدنزاس عجرم  جنس  شاعترا  هاگتسد   HS-160 روسنس الاک :  مان 

یسراپ
ددع 12 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نیون زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HANSFORD SENSORS هدنزاس عجرم  جنس  شاعترا  هاگتسد   HS-170 روسنس الاک :  مان 

یسراپ
ددع 12 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-2212-14010397 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه روسنس  هعومجم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه روسنس   روسنس هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 8686
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنپراش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000412 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قبط  تمیق  مالعا  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  لخاد ،  تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ  مالعتسا 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412673-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنپراش رنپراش ناونع : : ناونع 8787

دیارپ دیارپ نامرف   نامرف هعطق   هعطق کبیس   کبیس ناکیپ - - ناکیپ نامرف   نامرف هعطق   هعطق کبیس   کبیس یکوزوس - - یکوزوس تسار   تسار بقع   بقع خرچ   خرچ طبار   طبار لیم   لیم هعطق   هعطق هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ضیوعت  یتناراگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا الاک و  تلاصا  یاراد 

1101092179001937 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KANEMATSU CORPORATION هدنزاس عجرم  اراتیودنرگ  لدم  یکوزوس  تسار  بقع  خرچ  طبار  لیم  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 
( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ایندیما یکدی  مزاول  تاعطق و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دهشم  ایندیما  یتراجت  مان  ناکیپ  نامرف  هعطق  کبیس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ایندیما یکدی  مزاول  تاعطق و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دهشم  ایندیما  یتراجت  مان  وژپ 405  نامرف  هعطق  کبیس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ایندیما یکدی  مزاول  تاعطق و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دهشم  ایندیما  یتراجت  مان  دیارپ  نامرف  هعطق  کبیس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  وژپ 206  اوه  دلوفینم  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

( وکاسیا )
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناریا یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   ELECTRICFIL هدنزاس عجرم  وژپ 405  سکبریگ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ
ددع 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناریا یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   ELECTRICFIL هدنزاس عجرم  وژپ 206  سکبریگ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ
ددع 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناریا یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   ELECTRICFIL هدنزاس عجرم  وژپ 206  سکبریگ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ
ددع 25 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  وژپ 206  دود  دلوفینم  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

( وکاسیا )
ددع 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  وژپ 405  دود  دلوفینم  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

( وکاسیا )
ددع 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

53223547 یدیرم هدنورپ :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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

رلک6306422 زاگ  هحفص 67)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

سکووارد6306571 هحفص 67)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

دک6306597 ناریا  لیقثرج / راشف  روسنس   / P/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANE
تسویپ طیارش  قبط  یراذگراب  دشابیم  هباشم 

هحفص 67) روسنس  ( روسنس

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

هحفص 67)روسنس6307029 روسنس  ( روسنس

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

یسانشاوه6307040 روسنس  هحفص 67)هعومجم  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 67)رنپراش6307141 روسنس  ( روسنس

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

هعطق6307155 کبیس  ناکیپ - نامرف  هعطق  کبیس  یکوزوس - تسار  بقع  خرچ  طبار  لیم  هعطق  هیاپ 
دیارپ نامرف 

هحفص 67) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6306455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  تروپ  ریوصت 24  تروص و  چیئوس  ناونع : 

14014926 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ ریوصت  2424   ریوصت وو   تروص   تروص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8989
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کشمیدنا قرب  عیزوت   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( چیئوس میات  - توا تک  - ریگقرب - سنارتوکس - تکارب  ) رباعم ییانشور  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  ءاضما و  لیمکت ،  تمیق  داهنشیپ  لودج  نینچمه  تسویپ و  دانسا 

1101094558000127 زاین :  هرامش 
کشمیدنا قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

ناتسربط دیشروخ  یباتهم  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 15 لوط رباعم  ییانشور  دربراک  یزلف  ینابایخ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

( چیئوس میات  - توا تک  - ریگقرب - سنارتوکس - تکارب  ) رباعم ییانشور  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  ءاضما و  لیمکت ،  تمیق  داهنشیپ  لودج  نینچمه  تسویپ و  دانسا 

6481818966 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  بنج  بالقنا  هداج  کشمیدنا -  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42691915-061  ، 42630013-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42630013-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس میات   میات -- توا توا تکتک   -- ریگقرب ریگقرب -- سنارتوکس سنارتوکس -- تکارب تکارب  - - رباعم رباعم ییانشور   ییانشور مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9090

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم   53/46 هدننکادج = راوید  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسد  2 یچیئوس = برد  قاری 

عبرم رتم   53/46 ژاتنوم =  بصن و  ترجا 
1101004601000519 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  مرف  زاین و  دروم  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون یاقآ  تالاوس 03134912370  هب  ییوگخساپ 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

تروپ6306455 ریوصت 24  تروص و  هحفص 73)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6306620 میات  - توا تک  - ریگقرب - سنارتوکس - تکارب  - رباعم ییانشور  هحفص 73)مالقا  چیئوس  ( چیئوس

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

بصن و6306692 ترجا  تسد   2 یچیئوس = برد  قاری  عبرم  رتم   53/46 هدننکادج = راوید  تخاس 
عبرم رتم   53/46 ژاتنوم = 

هحفص 73) چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6307007 هحفص 28)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک6307013 مالقا  هحفص 28)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6307184 - نوتسا یک  سکاب و  دروک -  چپ  یطابترا -  هکبش  لباک  لنپ -  چپ  تروپ -  چیئوس 24  هحفص 28) - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

عبرم عبرم رتم   رتم   53/4653/46 ژاتنوم =  =  ژاتنوم وو   بصن   بصن ترجا   ترجا تسد   تسد   22 یچیئوس = = یچیئوس برد   برد قاری   قاری عبرم   عبرم رتم   رتم   53/4653/46 هدننکادج = = هدننکادج راوید   راوید تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 87 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bdyp33yj5vxnd?user=37505&ntc=6306692
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6306692?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

تسویپ6306608 حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط.....و  کیفارگ  تراک   . درب ردام  یآ .  سا  ما  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000683 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  اب  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه  نامزاس  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک  - - درب درب ردام   ردام  - - یآیآ ساسا   ماما   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091941000021 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیرفآ یتیگ  نایوجهر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   i 3 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L1930S لدم  in 19 زیاس ماف  هرقن  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1516846515 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نابایخ 37  زا  رتالاب  دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88779118-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88779118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک -- هارمه هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هیلک  اب  یرادا  یمومع  درادناتسا  رتویپماک  هاگتسد   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  هس  یرابتعا  تخادرپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  تسیمازلا  یگنهامه 
1101096102001670 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   66 ناونع : : ناونع 9494

تعرسرپرنکسا تعرسرپرنکسا یناریا -  -  یناریا a4a4 یرزیلرگپاچ یرزیلرگپاچ یناری -  -  یناری چنیا   چنیا روتینام  2424 روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هعجارم هاگتسد  2 یناریا تعرسرپرنکسا  - هاگتسد 1 یناریا a4 یرزیلرگپاچ - هاگتسد 1 یناری چنیا  روتینام 24 - هاگتسد 1 رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - یتسویپ تسیل  هب 

1101005934001217 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2450SWH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نب  یس  یتراجت  مان   CD-H100D لدم یدعب  ود  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
هاوخ مرک  انعر  هدننک  هضرع  عجرم   AVISION یتراجت مان   AV210C2 لدم دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه  - تسا یمازلا  یتسویپتسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166174047 یرون سدنهم  اب  ییامنهارو  شسرپ  تهج  - دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یارادو  یناریا  دیاب  یتساوخرد 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مالیا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک - ربتعم یتناراگ  - ناریا هدنزاس  روشک   G plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  لوبق  لباق  هباشم 

1101004161000014 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
نارهم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ربتعم  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  نارهم  رهش  رد  رقتسم  مالیا  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  یانبم  رب 

6991814613 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  نارهم -  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33824541-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33824539-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک -- ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ -- ناریا ناریا هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   G plusG plus یتراجت   یتراجت مان   مان   GDM-245LNGDM-245LN  لدم لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمن   یمن لوبق   لوبق لباق   لباق هباشم   هباشم

9696
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوت  اب   . رتم یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002971 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 

m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابیم / روتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 9797
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متاخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینیسح  ) تسویپ 09138542862 تسیل  قبط  لماک  هنایار  ددع   6

سانجا لیوحت  زا  دعب  زور  هد  هیوست 
1101090214000019 زاین :  هرامش 

متاخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/12 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GKM 305 لدم هنایار  راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

روپ ناحیر  نمحرلادبع 
تس 6 دادعت : 

1401/12/12 زاین :  خیرات 
متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988138913 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - ماما نابایخ  متاخ -  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32585542-035  ، 32572356-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32573474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 9898
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6306927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دک  ناریا  اب  قباطم  چنیا  روتینام 22 و 24 و 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000205 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایدم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GDM-245JN G-PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

نیون لسن  هکبش 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM-275N لدم  in 27 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 
نیبوژ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  تمیق  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسا و  یمازلا  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک یراذگ  تمیق  هدش  مالعا  یاه  لدم  صوصخر  طقف د  طقف و 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا وو  2727   وو  2424     2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 87 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6r6xz9wvtyj8e?user=37505&ntc=6306927
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6306927?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لانرتسکا و  دراه  رتویپماک ،  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000473 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هرایس تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GW2480 لدم  in 23/8 زیاس حطسم  هحفص  اب   LED هنایار روتینام  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M310i لدم  TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  لیاف  رد  زکرم  نیا  طیارش  نینچمه  یتساوخرد و  یاهمتسیس  لماک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  مارتحااب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دوجوم 

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه رتویپماک ،  ،  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 100100
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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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قبط  رتویپماک  ینیم  - دروبیک  - سوم - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001436 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکلم یراظتنا  لداع  هدننک  هضرع  عجرم   MOSE یتراجت مان   M 804 لدم میس  اب  سوام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  کت  یگل  یتراجت  مان   CLASSIC200 لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Mi582U لدم  miter i5 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

6306478DELTA V DONGLE(21 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هریغ6306617 کیفارگ و  تراک   - درب ردام   - یآ سا  ما  هحفص 76)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6306628 سیک و  - هارمه هحفص 76)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6306740 هاگتسد  هحفص 76)6  روتینام  ( روتینام

رتویپماک رتویپماک ینیم   ینیم -- دروبیک دروبیک  - - سوم سوم -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 10 110 1
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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

تعرسرپرنکسا6306766 یناریا -  a4 یرزیلرگپاچ یناری -  چنیا  روتینام 24 رتویپماک -  هحفص 76)سیک  روتینام  ( روتینام

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

روشک6306807  G plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  هاگتسد  ود 
دشاب یمن  لوبق  لباق  هباشم  یالاک  - ربتعم یتناراگ  - ناریا هدنزاس 

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

رتم6306875 یسکا  سلاپ  هحفص 76)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

لماک6306922 هحفص 76)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6306927 هحفص 76)روتینام 22 و 24 و 27  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6307018 لانرتسکا و  دراه  رتویپماک ،  هحفص 76)سیک  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6307166 ینیم  - دروبیک  - سوم - هحفص 76)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یریوصت6307204 شیاپ  نیبرود و  بصن  دیرخ و  هژورپ  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بختنم6307241 بعش  تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  هحفص 47)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

ناتسرامیب6306578 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

مئامض6306602 رد  دیرخ  یلصا  حرش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.اتبیس  رازفا  مرن  دیرخ 
باسح اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

.تسا یمازلا 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6306614 هب  حرش  ءانما _  تایه  یصاصتخا  تاعالطا  لدابت  هاگرد  هعسوت  لیلحت و  هحفص 16)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 16)سنسیال6306730 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتیریدم6306805 تاشرازگ  هعسوت  روظنم  هب  یراجت  شوه  ماظن  هحفص 16)رارقتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیم6307244 ،CMS تینما ،  نیمات  ینابیتشپ و  دیرخ و  ینامزاس ( لاتروپ  رارقتسا  یحارط و 
( لاس کی  تدم  هب  یصاصتخا  رورس  هراجا  ،و  گنیتساه ، رورس

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

تسویپ6306700 ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6307350 هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  یاهمتسیسهعومجم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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