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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 31

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنشکی  77   هبنشکی 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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5151 ))

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

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

زا 63 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( 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  • 39

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

زا 63 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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  • 47

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

زا 63 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

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

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

زا 63 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331373 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  هقطنم 1  رد   QR یواح یبآ  یاه  کالپ  بصن  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 1.600.000.000  تنامض   :: 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

سابعردنب یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004916000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش  14/12/1401  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bandarabbas.ir :: عبنم تعاس 19:00عبنم  24/12/1401  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331951 :: هرازه هرازه تعاس 12:00دکدک    27/12/1401  - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک طیلب  ) سوبوتا ناگوان  هیارک  تخادرپ  تفایرد و  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بلاطیبا نبا  یلع  راولب  یادتبا  - سدقم عافد  نادیم   :: سردآ سردآ
سابعردنب یرادرهش 

07633710003 :: 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

QRQR یواح   یواح یبآ   یبآ یاه   یاه کالپ   کالپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

سوبوتا سوبوتا ناگوان   ناگوان هیارک   هیارک تخادرپ   تخادرپ وو   تفایرد   تفایرد دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 63 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یقرش زربلا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40131365 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/12/20هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eacco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش زربلا  ییوشلاغز  تکرش  ییوشلاغز  هناخراک  گنیروتینوم  قیقد  رازبا  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س 401/8 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یاتید  هکبش   access تازیهجت دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینوم گنیروتینوم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یاتید یاتید هکبش   هکبش   accessaccess تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 63 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n7fs7q6lb2qra?user=37505&ntc=6331954
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331381?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م-32-12-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  عباوت  ناشنهام و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.za.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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م-34-12-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ناگدازآ  تلاسر و  تومیر  میاق و  زکارم  ناجنز  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.za.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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 63 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x7jbastrl7xce?user=37505&ntc=6331691
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331691?code=37505
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-12-30-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  عباوت  هردمرخ و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.za.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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-12-29-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  عباوت  رهبا و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.za.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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 63 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8fvcwta463qyv?user=37505&ntc=6331693
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331693?code=37505
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م-28-12-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  عباوت  هدنبادخ و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.za.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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 31-12-1401-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراط ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir -www.za.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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 63 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wxbdyrkyh8anx?user=37505&ntc=6331695
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331695?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d4q8c7qqs8eua?user=37505&ntc=6331696
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331696?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-12-35 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهلا تومیر  یرهطم و  زکارم  ناجنز  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir - www.za.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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 33-12-1401-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یناگمه  یاهنفلت  عباوت و  وریبک  ریما  تومیر  تلم  ماما و  زکارم  ناجنز  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir-www.za.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6331358 شیاپ  تهج  یرونربیف  یارجا  هحفص 13)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوبوتا6331951 ناگوان  هیارک  تخادرپ  تفایرد و  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

ناتسرهش ناتسرهش ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 63 ھحفص 10 
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کزیرهک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 08:00  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:30  تیاغل   1401/12/04

هیاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 30:14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331322 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14:45   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کزیرهک رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هژورپ 4  یارجا  تدم 

لایر هیلوا 120.044.650.000  دروآرب  غلبم 

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  هدرپس 6.002.232.500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  لحارم   ، هیلک رد  یهگآ  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  غلبم 3.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا 

.تسا هصقانم  هدنرب 

اهدادرارق روما  دحاو  کزیرهک  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  کزیرهک  مق  نارهت  میدق  هداج  کزیرهک  یرادرهش  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

یلخاد 250  02156523850 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسباو روشک ) برغلامش  هقطنم   ) ناگدابآرذآ نتب  داینب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یمالسا بالقنا  نکسم  داینب  هب 

ناجنز ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یدازآ رصع   :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 10  هب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  ار  دوخ  هعومجم  ریز  یاه  هناخراک  تالوصحم  عیزوت  دیلوت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ موس   موس زاف   زاف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت وو   الاک   الاک دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1313

هناخراک هناخراک تالوصحم   تالوصحم عیزوت   عیزوت وو   دیلوت   دیلوت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 63 ھحفص 11 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش خروم 1401/12/06  تعاس 8/30   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13/30

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331347 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازین  یاتسور  هب  یسرتسد  هار  یزاس  نمیا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 25/290/694/946  غلبم 

لایر نیمضت 1/265/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارادا عمتجم  نواعت  راولب  رسای  رامع  راولب  یاهتنا  مق   :: سردآ سردآ

ربامن 02537775583 - 7-02537780426 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331349 :: هرازه هرازه رهظدکدک   تعاس 13  سار   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  یلودج و  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  45/200/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/260/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هواس یرادرهش   :: سردآ سردآ

08642222820 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

یکیفارت یکیفارت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000143 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331910 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصفم  یسرجوین  ینتب  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصفم  یسرجوین  ینتب  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,354,547,983 یلام :  دروآرب 

لایر   2,517,747,399 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

012237 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/12/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331358 :: هرازه هرازه تعاس 12/30دکدک    - 1401/12/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرپ رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  تهج  یرونربیف  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 150/000/000/000 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 7/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1717

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ تهج   تهج یرونربیف   یرونربیف یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1503 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش خیرات 1401/11/30  زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331717 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش رهش  رد  فارطا  هدودحم  داهج و  حطسمه  ریغ  عطاقت  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هبتر 5  ای  یتارباخم  هنایار و  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  لقادح 5 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش   :: 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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 3   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092299000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش ات  خروم 1401/11/30  هبنشکی  زور  زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

یرالاس مدرم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331911 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  زاگ -  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ -  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 3.459.972.573  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر -  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب -  مق -  میدق  هداج  نارهت -   :: سردآ سردآ

021  - 51062847 :: نفلت :: http://www.District3. nigtc.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.setadiran.ir

021-55221134 :: 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

رهش6331322 حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فارطا فارطا هدودحم   هدودحم وو   داهج   داهج حطسمه   حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح 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 63 ھحفص 14 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تکرش  نیا  تساوخ  رد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000329 زاین :  هرامش 

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

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 10 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  رازفا  مرن  دیرخ  اب  هارمه   (- ISMS تاعالطا ( تینما  تیریدم  متسیس  هژورپ  یارجا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000194 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

31 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 63921049  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint Security for Bus inessKaspersky Endpoint Security for Bus iness سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ اباب   هارمه   هارمه  (-  (- ISMSISMS تاعالطا ( ( تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 63 ھحفص 15 
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000308 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هداد  زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رتنس 2022 (  اتید  رورس  زودنیو  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000149 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   KMS رورس زودنیو  سنسیال  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هتسب 4 دادعت : 

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

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 2323

 ( ( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  )  ) 2 0222022 رتنس   رتنس اتید   اتید رورس   رورس زودنیو   زودنیو سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 63 ھحفص 16 
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ادهش ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یمازلا  اب 09195881685 و 02531101165  سامتودادرارق  سیونشیپ  مالعتسا و  طیارش  نتم  هعلاطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق ادهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هکبش  تازیهجت  تخاسریز و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 

1101090877000095 زاین :  هرامش 
مق ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/07 زاین :  خیرات 
مق مق ،  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  اب 09195881685 و 02531101165  سامتودادرارق  سیونشیپ  مالعتسا و  طیارش  نتم  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3717194544 یتسپ :  دک  یلامش ،  تمکح  شبن  دیحوت -  راولب  یاهتنا  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31101130-025  ، 31100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3110000-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LPS-LdSسوریو و یتنآ  یناسر  زوربو  لک  هرادا  DB4000 یرازفا تخس  لاوریاف  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001055000138 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

121 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163784111 یتسپ :  دک  راسلگ ،  راولب  یادتبا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110062-013  ، 33111667-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33113950-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   تخاسریز   تخاسریز رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2525

LPS-LdSLPS-LdS وو سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یناسر   یناسر زوربو   زوربو لکلک   هرادا   هرادا DB4000DB4000 یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

viework یتعنص نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000037 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
viework یتعنص نیبرود  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدکشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپنادزی رتکد  ماهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vieworkviework یتعنص   یتعنص نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2727
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتسور لایرتکاب  یتنآ  دنبتسد  -2( ددع 300  ) یدرگوگ طیحم  رد  هدافتسا  ناکما  نیالنآ  هدافتسا  تیلباقاب  یکینورتکلا  لفق   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراگ  یاراد  ( ددع 800) پملپ ینوکیلیس 

1101001292000079 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایمیک رتسگ  ناهج  غرمیس  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   LS1 لدم دمک  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 
ددع 1,100 دادعت : 

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

ینوکیلیس کیتسور  لایرتکاب  یتنآ  دنبتسد  -2( ددع 300  ) یدرگوگ طیحم  رد  هدافتسا  ناکما  نیالنآ  هدافتسا  تیلباقاب  یکینورتکلا  لفق   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لیبدرا  ناتسا  صتخم  هدننک  تکرش.دشاب  یم  هدنشورفدهعهب  ناتسا  یاهمرگبآ  رد  یزادنا  هارو  بصناب  هارمهدشاب  یتناراگ  یاراد  ( ددع 800) پملپ

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746530-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدرگوگ یدرگوگ طیحم   طیحم ردرد   هدافتسا   هدافتسا ناکما   ناکما نیالنآ   نیالنآ هدافتسا   هدافتسا تیلباقاب   تیلباقاب یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق ناونع : : ناونع 2828

یترارح یترارح روتکتد   روتکتد قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناشفا -  -  ناشفا قرب   قرب لباک   لباک یزوس -  -  یزوس شتآ   شتآ مالعا   مالعا دربراک   دربراک رطخ   رطخ ریژآ   ریژآ قیرح :  :  قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد -- لیابوم لیابوم ریمعت   ریمعت سکاب   سکاب قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یناشن   یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش  - - قیرح قیرح مالعا   مالعا
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تسویپ حرش  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000241 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رامع هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   ZITEX ELECTRINIC هدنزاس عجرم   ZITEX یتراجت مان   S100 لدم یزوس  شتآ  مالعا  دربراک  رطخ  ریژآ  الاک :  مان 

هیمورا تراجت 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یتنج زوسن  میس  هدننک  هضرع  عجرم  یتنج  یتراجت  مان  یفالک  هتسب   m 100 لوط  2x1/5 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

دابآ یجاح 
فالک 4,000 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-1800-NIR لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-H720 لدم فراعتم  قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-CP85IR لدم قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 650 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

یئازریم نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم   NOKIA COMPANY هدنزاس عجرم   SEtool لدم  IP ریغ لیابوم  ریمعت  سکاب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک  ایرآ  دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   OELDBXXXXXSDMAX لدم یناشن  شتآ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد اددجم  اضما  رهمزادعب و  ار  تسویپ  تسیل  تسیاب  یم  وگخساپ  هدننک  نیمات  ------- تسویپ حرش  قبط  تساوخرد  ------ هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  ---------- هدنشورف هدهع  هب  مزاول  لمح  هیارک  ----- دیامن یرازگراب  هناماس 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسم یسم لباک   لباک یبرس -  -  یبرس یدیسا   یدیسا یرتاب   یرتاب قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ ریژآ -  -  ریژآ قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاموزلم   تاموزلم ترارح -  -  ترارح روتکتد ) ) روتکتد  ) ) زاسراکشآ زاسراکشآ ناونع : : ناونع
زیرپ زیرپ ینوریب   ینوریب باق   باق لباک - - لباک وو   میس   میس گنیکنارت   گنیکنارت وو   تکاد   تکاد یموطرخ -  -  یموطرخ هلول   هلول - - 

3030
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.تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004098000013 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ترارح روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ترارح روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 97 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ریژآ الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یبرس یدیسا  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یسم لباک  الاک :  مان 
رتم 1,200 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یموطرخ هلول  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

لباک میس و  گنیکنارت  تکاد و  الاک :  مان 
رتم 600 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زیرپ ینوریب  باق  الاک :  مان 

ددع 127 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

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

اب قباطم  اقیقد  دیاب  اهالاک  .تسا  یمازلا  هژورپ  نایاپ  زا  سپ  درکرهش  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشنشتآ و  نامزاس  زا  هیدأت  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  الاک و  لمح  هنیزه  .دنشاب  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تامازلا  ینف و  تاصخشم  تاحیضوت و 

8817653481 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229090-038 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناهفصا ناتسا  دنره  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 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ .دشاب  تسویپ  تاصخشم  قبط  -LHD لباک بصن  تازیهجت و  یشک  میس  ترارح -  دود و  روتکتد  یارجا  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا  تسا -  یمازلا  روتکاف 

1101092681000008 زاین :  هرامش 
دنره هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاوها کیناکم  دار  نامتخاس  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   TPCO یتراجت مان   TG-AH1 لدم ترارح  دود و  مالعا  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8374134371 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46404500-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46403003-031 :: 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

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000317 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هعومجم 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا هژورپ  زا  دیدزاب  تسیمازلا - تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: 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

LHDLHD  لباک لباک بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت یشک   یشک میس   میس ترارح -  -  ترارح وو   دود   دود روتکتد   روتکتد یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا قباطمروتکاف  شیپرد  یلک  تمیق  ًافطل  * یتسویپ تاصخشم  * یمالسا بالقنا  عمتجم  قیرح  نالعا  لنپ  لرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و 

1201001022000361 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1401* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.یمازلازاین تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهخساپ هدننک *  نیمات  هدهع  تازیهجت  بصن  ، لقنو لمح  هنیزه  لک * هرادا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  دادرخ 1402 باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . رامیت تاعالطا 88116140  درادنرثا * بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطا  ضقانتم  تمیق  مالعا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامازلا تامازلا قباطمروتکاف   قباطمروتکاف شیپرد   شیپرد یلک   یلک تمیق   تمیق ًافطل   ًافطل ** یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ** یمالسا یمالسا بالقنا   بالقنا عمتجم   عمتجم قیرح   قیرح نالعا   نالعا لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   همیمض   همیمض
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روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یدالوف زاگ  بآ و  هدننک co2 و (  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ISIRI درادناتسا تمالع  یاراد 

1101093354000106 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 12 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  زاگ  بآ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  یرادهب  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  فارصنا  هلزنمب  ینف  تاصخشماب  روتکاف  شیپ  ندومنن  تسویپ 

یراک زور  تادنتسم 20  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 
 ISIRI تمالع یاراد  لوسپک  هیداحتا , وضع  هدنشورف   , یتناراگ لاس   2

دهشم رد  شورف  هدنیامن 
سامت 05131918372 نفلت 

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: 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

ISIRIIS IRI درادناتسا   درادناتسا تمالع   تمالع یاراد   یاراد یدالوف )  )  یدالوف زاگ   زاگ وو   بآبآ   وو (  (    co2co2 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یدالوف زاگ  بآ و  هدننک co2 و (  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ISIRI درادناتسا تمالع  یاراد 

1101093354000106 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 12 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  زاگ  بآ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  یرادهب  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  فارصنا  هلزنمب  ینف  تاصخشماب  روتکاف  شیپ  ندومنن  تسویپ 

یراک زور  تادنتسم 20  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 
 ISIRI تمالع یاراد  لوسپک  هیداحتا , وضع  هدنشورف   , یتناراگ لاس   2

دهشم رد  شورف  هدنیامن 
سامت 05131918372 نفلت 

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: 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

ISIRIIS IRI درادناتسا   درادناتسا تمالع   تمالع یاراد   یاراد یدالوف )  )  یدالوف زاگ   زاگ وو   بآبآ   وو (  (    co2co2 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KV 6/3 ریکرب  SFX زاگ ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000019000035 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شی 

دوش ژراش  دیاب  رکیرب  دادعت 10 
دوش هداد  دیاب  یا  هقطنم  بآ  لیوحت  ردنلیس 
دشاب یم  هناماس  هدنرب  هدهع  رب  زاگ  ژراش  ترجا 

7143683685 یتسپ :  دک   ، www.FRRW.IR زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2252094-0711  ، 32252094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252073-071 :: 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

KVKV  6/36/3  ریکرب ریکرب   SFXSFX  زاگ زاگ ژراش   ژراش 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 63 ھحفص 26 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق دقع  قیرط  زا  یقوقح  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000254 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یناشن  شتآ  نامزاس  تسیلرودنو  رد  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هموزر  لاسرا 

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لناپ6331883 ناشفا -  قرب  لباک  یزوس -  شتآ  مالعا  دربراک  رطخ  ریژآ  قیرح :  مالعا  متسیس  مزاول 
مالعا یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش   - قیرح مالعا  یترارح  روتکتد  قیرح -  مالعا  لرتنک 

یناشن شتآ  زاگ  روتکتد  - لیابوم ریمعت  سکاب  قیرح - 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6331943 - قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  ریژآ -  قیرح -  مالعا  متسیس  تاموزلم  ترارح -  روتکتد )  ) زاسراکشآ
باق لباک - میس و  گنیکنارت  تکاد و  یموطرخ -  هلول  یسم -  لباک  یبرس -  یدیسا  یرتاب 

زیرپ ینوریب 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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 63 ھحفص 27 
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هدنبادخ نینموملاریما  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090064000047 زاین :  هرامش 

هدنبادخ ع   نینموملاریما   ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   AF644A لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

رازفا هنایار  حاتفم 
تس 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581887984 یتسپ :  دک  نینموملاریما ع ،  ناتسرامیب  افش -  خ  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34224300-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224309-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس تاعطق   تاعطق 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 63 ھحفص 28 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس هارمه  هب  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000744 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   ZHZ-00026 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ینیما داوج  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   POSTEK یتراجت مان  لدم 1300  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگ  تمیق  سپس  هعلاطم و  امتح  امتح و  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس هارمه   هارمه هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس 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 :

زا 63 ھحفص 29 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت   ( terma کرام  Kw25 رادار رنکسا  لماک  هعومجم  تخاس  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000201 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ بجر  یاقآ  سامت 09161515176 هرامش  دوش  تسویپ  تمیق  زیلانآ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رازفا6331598 مرن  دیرخ  اب  هارمه   (- ISMS تاعالطا ( تینما  تیریدم  متسیس  هژورپ  یارجا  دادرارق 
تسویپ تامدخ  حرش  قبط 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6331682 زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  هحفص 14)ذخا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6331828 هکبش  تازیهجت  تخاسریز و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 
ینامرد یشزومآ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

 ( ( termaterma  کرام کرام   Kw25Kw25 رادار   رادار رنکسا   رنکسا لماک   لماک هعومجم   هعومجم تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4040

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وئدیو رازفا ،  مرن  یساش ،   ) زاین دروم  مزاول  یمامت  هارمه  هب  رلاکلوف   p4 عون رتم  دودح 18  زیاس  یرهش  - نویزیولت  دبرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن هارمه  هب  وروسسورپ )...... 

1101000241000096 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  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 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  نویزیولت  ینف  لماک و  تاصخشم  جرد  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715839648 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  ناداتسا  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449792-044  ، 33432153-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449790-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت دبرخ   دبرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

6331413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاموزلم  گید  ددع و  دادعت 500 هب   150*60*15 داعبا رد  ینتب  لاد  گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000328 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
این یدبع  رفص  هدننک  هضرع  عجرم  این  یدبع  رفص  هدنزاس  عجرم   cm 15 عافترا  60x150 cm داعبا ینتب  لاد  کولب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هک  اه  هدننک  نیمات  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  اهلاد  زیر  تاصخشم  دیق  اب  روتکاف  شیپ  هیارا.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنرادن  روتکاف 

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاموزلم   تاموزلم گید   گید وو   ددع   ددع 500500 دادعت   دادعت هبهب     150150 ** 6060 ** 1515 داعبا داعبا ردرد   ینتب   ینتب لاد   لاد گنس   گنس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  یکیفارت (  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000484 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب 

( یربکا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 
09105104870  : سامت هرامش 

دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه 
تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 12 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  هاگولگ - اکن و  رهشهب ، یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000559 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوا لوا دیدجت   دیدجت هاگولگ - - هاگولگ وو   اکن   اکن رهشهب ، ، رهشهب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6331432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یقرب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006158 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش راهچ  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003976000052 زاین :  هرامش 

زاریش راهچ  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7136814894 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 4  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  یدعس ، هزاورد  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2224208-0713  ، 32242315-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226034-071 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 4545

یقرب یقرب نکنک   زاب   زاب برد   برد متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   یزلف   یزلف برد   برد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفه هقطنم  یرادرهش  رد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097241000095 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( بصن دیرخ و   ) یتسویپ دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: 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

تفه تفه هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  کی  گنوسماس qnd 6010 و  لدم  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  ددعراهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
qno 6020 گنوسناس

1101094216000087 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QNO_7080R لدم تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QND_7080R لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یرازگراب  یداصتقا  هسانشاب  هارمهروتکاف  شیپ  امتح  یمارگ  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامرف لصاح  سامت  هدازیلع  یاقآ  سامت 09194984179 هرامشاب  ماهباو  لاوس  هنوگره  تهج 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک  *

1201001475000004 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  - 
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک  *

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک  *

3713955589 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  بالقنا  لپ  فرط  هب  شترا  نادیم  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32603250-025  ، 32603794-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32603170-025 :: 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

تاروسک تاروسک هیلک   هیلک  * * تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم هبهب   هتسب ) ) هتسب رادم   رادم نبیرود   نبیرود یتظافح (  (  یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ ظاحل   ظاحل هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق ردرد   ینوناف   ینوناف

4949

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 " ) " ) 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023001044 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

شواک رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   P1343 لدم تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو دنلب  تسیل  رد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   ، تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندرک  قاصلا  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  ( AVL  ) تفن

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاتید6331381 هکبش   access تازیهجت دیرخ  هحفص 6)یراذگاو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرهش6331948 نویزیولت  هحفص 31)دبرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث یتعنص   یتعنص هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود 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 " ) " ) 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

لناپ6331883 ناشفا -  قرب  لباک  یزوس -  شتآ  مالعا  دربراک  رطخ  ریژآ  قیرح :  مالعا  متسیس  مزاول 
مالعا یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش   - قیرح مالعا  یترارح  روتکتد  قیرح -  مالعا  لرتنک 

یناشن شتآ  زاگ  روتکتد  - لیابوم ریمعت  سکاب  قیرح - 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6331943 - قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  ریژآ -  قیرح -  مالعا  متسیس  تاموزلم  ترارح -  روتکتد )  ) زاسراکشآ
باق لباک - میس و  گنیکنارت  تکاد و  یموطرخ -  هلول  یسم -  لباک  یبرس -  یدیسا  یرتاب 

زیرپ ینوریب 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6331501 لیاف  قبط  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  یارجا  هحفص 21)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلک6331531 تمیق  ًافطل  * یتسویپ تاصخشم  * یمالسا بالقنا  عمتجم  قیرح  نالعا  لنپ  لرتنک  دیرخ 
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6331631ISIRI درادناتسا تمالع  یاراد  یدالوف )  زاگ  بآ و  هدننک co2 و (  هحفص 21)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6331632ISIRI درادناتسا تمالع  یاراد  یدالوف )  زاگ  بآ و  هدننک co2 و (  هحفص 21)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6331854 قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج  راکنامیپ  هحفص 21)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لناپ6331883 ناشفا -  قرب  لباک  یزوس -  شتآ  مالعا  دربراک  رطخ  ریژآ  قیرح :  مالعا  متسیس  مزاول 
مالعا یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش   - قیرح مالعا  یترارح  روتکتد  قیرح -  مالعا  لرتنک 

یناشن شتآ  زاگ  روتکتد  - لیابوم ریمعت  سکاب  قیرح - 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6331943 - قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  ریژآ -  قیرح -  مالعا  متسیس  تاموزلم  ترارح -  روتکتد )  ) زاسراکشآ
باق لباک - میس و  گنیکنارت  تکاد و  یموطرخ -  هلول  یسم -  لباک  یبرس -  یدیسا  یرتاب 

زیرپ ینوریب 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

زاگ6331911 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 13)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

6331383LHD لباک بصن  تازیهجت و  یشک  میس  ترارح -  دود و  روتکتد  یارجا  بصن و  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لناپ6331883 ناشفا -  قرب  لباک  یزوس -  شتآ  مالعا  دربراک  رطخ  ریژآ  قیرح :  مالعا  متسیس  مزاول 
مالعا یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش   - قیرح مالعا  یترارح  روتکتد  قیرح -  مالعا  لرتنک 

یناشن شتآ  زاگ  روتکتد  - لیابوم ریمعت  سکاب  قیرح - 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6331943 - قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  ریژآ -  قیرح -  مالعا  متسیس  تاموزلم  ترارح -  روتکتد )  ) زاسراکشآ
باق لباک - میس و  گنیکنارت  تکاد و  یموطرخ -  هلول  یسم -  لباک  یبرس -  یدیسا  یرتاب 

زیرپ ینوریب 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

matrix visin یتعنص نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000034 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
matrix visin یتعنص نیبرود  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدکشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپنادزی رتکد  ماهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

matrix vis inmatrix vis in یتعنص   یتعنص نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
(Do3think, CNaic) موز لاکوف ، یرو  دیاو ، یآ ، شیف  کیرتنسلت ، زنل  - 

ددع کی  مادک  ره  زا 
تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هاگشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپ نادزی  زتکد  ماهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 5252
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یرایتخب لاحمراهچ و  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوس 28-60 زنل  اب  هارمه   alpha a7c body sony هنیئآ نودب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004098000014 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

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

نیمأت .دوش  یم  هداد  تشگرب  هدننک  نیمأت  هنیزه  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  ربتعم و  یتناراگ  یلصا ، دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  الاک  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  داتس  هناماس  رتسب  رد  دیرخ  لحارم  مامت  ماجنا  هب  فظوم  هدننک 

8817653481 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229090-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2828 -- 6060 ینوس   ینوس زنل   زنل اباب   هارمه   هارمه   alpha a7c body sonyalpha a7c body sony هنیئآ   هنیئآ نودب   نودب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5353
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامرف هعجارم  یتسویپ  کردم  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000116 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

دروم  13 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
تاصخشم  الاک و  مان 

لماش  هصقانم  فیدر   13
sDi هب  SDI طبار

نونک  یگدام  هب  یگدام 3.5  لیدبت 
 N6LP-3 لدم نناک  لاتیجروا  یرتاب 

یهگا لصاا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لصاح سامت  ریز  هرامش  اب  ماهبا  تروص  رد  .ددرگ  جرد  کیکفت  تروص  هب  یداهنشیپ  غلبم  ددرگ و  تسویپ  روتکاف  شیپ  یسررب  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مهم  رایسب  هدش  جرد  سانجا  زا  کیره  دنرب  .دامرف 

یئاتسور یاقآ   09126443514

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نناک نناک زنل   زنل یتسد -  -  یتسد میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم لانیجروا -  -  لانیجروا یرتاب   یرتاب یگدام -  -  یگدام لیدبت   لیدبت طبار -  -  طبار   SDISDI هبهب     SDISDI یرن -  -  یرن لباک   لباک لانرتسکا -  -  لانرتسکا رچپک   رچپک تراک   تراک ناونع : : ناونع 5454
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ناوارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک هرامش  09158735986- ناوارس تشادهب  زکرم  هب  طوبرم  مالعتسا  مرف  گرب  تسویپ 1  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092922000066 زاین :  هرامش 

ناوارس نام  رد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

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

سانشراک هرامش  09158735986- ناوارس تشادهب  زکرم  هب  طوبرم  مالعتسا  مرف  گرب  تسویپ 1  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951743189 یتسپ :  دک  ناوارس ،  تشادهب  زکرم  - یدازآ نابایخ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

6331359viework یتعنص هحفص 18)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6331393matrix visin یتعنص هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6331407 هحفص 13)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

تفه6331430 هقطنم  یرادرهش  رد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 36)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس 633153428-60 زنل  اب  هارمه   alpha a7c body sony هنیئآ نودب  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6331569 رادم  هحفص 36)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

فارطا6331717 هدودحم  داهج و  حطسمه  ریغ  عطاقت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جردنم6331742 تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک   * تسویپ لیاف  رد 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555

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 " ) " ) 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

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

تسا6331755 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  هحفص 36)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6331839 - لانیجروا یرتاب  یگدام -  لیدبت  طبار -   SDI هب  SDI یرن -  لباک  لانرتسکا -  رچپک  تراک 
نناک زنل  یتسد -  میس  یب  نوفورکیم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

یهاگشیامزآ6331881 پوکسورکیم  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیک ره  یارب  هدش  کیکفت  تروصب  جنرب  تشوگ و  غرم و  نیزوت  یریگرابو و  هیلخت  هناخدرس و  رد  یرادهگنو  نیمات  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تمیق  مالعا  هام  کی  رد  هناگادج 
1101003903000907 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناشنو مزال  تیفیک  یاراددیابالاک  -3 الاک لیوحتو  دات  ، هنومن لاسرازا  سپ  هامکی  یدقن  تخادرپ   2 تسا هدننک  نیماتاب  هیلختو  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانمرد  تکرش  هبرداق  ناهفصا  ناتسا  حطسرد  هدننک  نیمات  طقف  5  - یمیحر سامت 09139064044 هرامش  -4 دشابدرادناتسا

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنرب جنرب وو   تشوگ   تشوگ وو   غرم   غرم نیزوت   نیزوت وو   یریگرابو   یریگرابو هیلخت   هیلخت وو   هناخدرس   هناخدرس ردرد   یرادهگنو   یرادهگنو نیمات   نیمات هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 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

6331458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب  لوادرچ  رهش و  هرد  نارهم ،  نارلهد ،  یاهناتسرهش  رد  ازلک و ) ...  ینغور (  یاه  هناد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001445000042 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  8000000 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا یتسویپ  اهب  مالعتسا  لاسرا  اضما و  رهم و  تمیق و  نیعت  دشاب -  یم  یضرف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931449574 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231321-084  ، 32222285-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220179-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

6331699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000194 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ACTIDATA هدنزاس عجرم   ACTIDATA یتراجت مان   actiNAS 800 لدم  NAS زاس هریخذ  الاک :  مان 

ناریا تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

0916306545 .تسا تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف.تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - nas :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب   لوادرچ   لوادرچ وو   رهش   رهش هرد   هرد نارهم ،  ،  نارهم نارلهد ،  ،  نارلهد یاهناتسرهش   یاهناتسرهش ردرد   وو ) ...  ) ...  ازلک   ازلک ینغور (  (  ینغور یاه   یاه هناد   هناد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 5858
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

جنرب6331366 تشوگ و  غرم و  نیزوت  یریگرابو و  هیلخت  هناخدرس و  رد  یرادهگنو  نیمات  هحفص 47)هنیزه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رب6331458 لوادرچ  رهش و  هرد  نارهم ،  نارلهد ،  یاهناتسرهش  رد  ازلک و ) ...  ینغور (  یاه  هناد  دیرخ 
تسویپ تسیل  ساسا 

هحفص 47) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6331699NAS زاس هحفص 47)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. تسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF رورس (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005995 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 GEN10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .. یتسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF رورس (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ..  .. تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  (...  (... HPE DL380 GEN10  8SFFHPE DL380 GEN10  8SFF رورس (  (  رورس ناونع : : ناونع 5959
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یزکرم زربلا  گنسلاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp 300 GB SAS 12G 10K لدم رورس  دراه  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020006000261 زاین :  هرامش 

یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
hp 300 GB SAS 12G 10K رورس دراه  ددع  ود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح 

دشاب یم  ییوش  لاغز  هناخراک  رابنا  برد  لیوحت 
دشاب یم  روتکاق  لصا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 20 

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp 300  GB SAS 12G 10Khp 300  GB SAS 12G 10K لدم   لدم رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 6060
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ناردنزام - رهشمئاق یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط   hp gen 10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم طسق  یط 3  هطوبرم و  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  طیارش 

1101094283000277 زاین :  هرامش 
ناردنزام رهشمئاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هناگدنچ 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب   pdf تروص هب  دشاب و  ناگدننک  تکرشزاجم  نابحاص  یاهاضماورهم  هبروهمم  تسیابیم  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت  لمح  هیارک  هدش  هراشا  عوضوم  هب  هک  دشابیم  یرادرهش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم 

4764743631 یتسپ :  دک  هلحم ،  کرت  هارراهچ  رگراک  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42076605-011  ، 42084056-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42084219-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kaums.ac.ir :: عبنم خیراتعبنم زا  زور  تفه  تدم  فرظ  رثکادح   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
راشتنا

6331956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE Proliant DL380 G10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناشاک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  رذابا -  نابایخ  دادرخ -  نادیم 15  ناشاک -  یناشن ، هب  هاگشناد  تسارح  هناخریبد  لاسرا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6331444 .. تسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF هحفص 49)رورس (  رورس  ( رورس

.دشابیم .دشابیم طسق   طسق یطیط  33   وو   هطوبرم   هطوبرم دحاو   دحاو دات   دات زازا   سپسپ   تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط   hp gen 10hp gen 10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

HPE Proliant DL380 G10HPE Proliant DL380 G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ 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 63 ھحفص 50 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6331501 لیاف  قبط  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  یارجا  هحفص 21)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6331635 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 27)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6331732 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رتنس 2022 (  اتید  رورس  زودنیو  سنسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6331791hp 300 GB SAS 12G 10K لدم رورس  دراه  ددع  هحفص 49)ود  رورس  ( رورس

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

هطوبرم6331792 دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  طیارش  یتسویپ  طیارش  قبط   hp gen 10 رورس دیرخ 
.دشابیم طسق  یط 3  و 

هحفص 49) رورس  ( رورس

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

6331956HPE Proliant DL380 G10 رورس هاگتسد  کی  هحفص 49)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 دادعت روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001731 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 دادعت دادعت روسنساموس ) ) روسنساموس )) یرتمیسکا یرتمیسکا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  اب  ربارب   ) یناریا ربتعم  رایسب  دنرب   - PT100 یترارح روسنس  لماک 233/3 و  روانش  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001657 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیربت پمپ  رالوس  تکرش  لدم 233/3  روانش  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   VERTEX یتراجت مان  ژویفیرتناس  پمپ  دربراک   PT100 لدم یترارح  روسنس  الاک :  مان 

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

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک و زور  تخادرپ 20  تدم  رثکادح  .ددرگ  یم  لاطبا  دیرخ  دوش و  یم  هداد  تدوع  سنج  دشاب  رادیرخ  رظن  اب  ریاغم  قوف  یالاک  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رسلباب 09117740705 رد  عقاو  عمتجم  لحم  رد  لیوحت.روتکاف  هئارا  الاک و  لماک  لیوحت  زا  سپ 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT100PT100 یترارح   یترارح روسنس   روسنس وو   لماک  233/3233/3   لماک روانش   روانش پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 6464

وردوخ وردوخ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006163 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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 10 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

 ...  ... وو روسناسآ   روسناسآ هعطق   هعطق رنرواگ   رنرواگ یدالوف -  -  یدالوف لسکب   لسکب میس   میس روسناسآ   - - روسناسآ   DT36DT36 یایا   هدرپ   هدرپ لسوتف   لسوتف روسناسآ -  -  روسناسآ یکیلوردیه   یکیلوردیه رفاب   رفاب ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه تیشاتید  یاراد  الاک  ندوب  لصا  تسویپ  تسیل  رد  یمالعا  دنرب  نامه  اب  تسویپ  تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا 09198345146 روتکاف  شیپ  مزال 

1101099226000115 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کالفا تراجت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   HELCO یتراجت مان   H1 لدم روسناسآ  یکیلوردیه  رفاب  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
روسناسآ ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   104x212 cm داعبا لدم 80  روسناسآ  ییالول  رد  الاک :  مان 

تس 22 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

تعنص کیرتکلا  ماساراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  هرقرق   G 24 لدم روسناسآ  نامرف  تخت  لباک  لوارت  الاک :  مان 
رتم 164 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   J AND F یتراجت مان  لسکب  میس  هب  لاصتا  تهج  دربراک   FBS-N لدم  in 2 زیاس یدالوف  بالق  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رزخ ربناسآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نارهب  هدنزاس  عجرم  نارهب  یتراجت  مان  یتعنص  روسناسآ  دربراک   grooves 5 لدم درگزره  هکلف  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نیمیس نازاسهب  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هرقرق   mm 10 رطق یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

مرگولیک 1,000 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ربناسآ نارهب  هدننک  هضرع  عجرم   B.L 5005 لدم روسناسآ  هعطق  رنرواگ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
شیدناریخ نیدلارخف  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 6 تماخض هزیناولاگ  لسکب  میس  الاک :  مان 

رتم 400 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هزاس الاک  دنرفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   MICELECT هدنزاس عجرم  روسناسآ  یلاتیجید  دولروا  دربراک   LCK4000 روسنس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناگیاش دوعص  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکو  یتراجت  مان  روسناسآ   DT36 یا هدرپ  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  مزال  یاه  تیشاتید  یاراد  الاک  ندوب  لصا  تسویپ  تسیل  رد  یمالعا  دنرب  نامه  اب  تسویپ  تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هتفه  ود  تخادرپ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسیمازلا 09198345146 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015478-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6331411  100 دادعت روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  هحفص 52)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6331484PT100 یترارح روسنس  لماک 233/3 و  روانش  هحفص 52)پمپ  روسنس  ( روسنس

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

وردوخ6331528 هحفص 52)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

رنرواگ6331944 یدالوف -  لسکب  میس  روسناسآ  -  DT36 یا هدرپ  لسوتف  روسناسآ -  یکیلوردیه  رفاب 
 ... روسناسآ و هعطق 

هحفص 52) روسنس  ( روسنس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6331701 هارمه  هب  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  هحفص 27)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

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

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

6331796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو  220 ینوریب )  لنپ  لفق -  هیذغت -  عبنم  یشوگ -  لماش (  لماک  یدحاو  کت  یتوص  نوفیآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001801 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا نابات  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نابات  یتراجت  مان   1510D1 لدم یدحاو  کی  یتوص  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

جردنم6331742 تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک   * تسویپ لیاف  رد 

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6331796 ( ینوریب لنپ  لفق -  هیذغت -  عبنم  یشوگ -  لماش (  لماک  یدحاو  کت  یتوص  نوفیآ  دیرخ 
تلو  220

هحفص 56) توص  ( توص

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

6331839 - لانیجروا یرتاب  یگدام -  لیدبت  طبار -   SDI هب  SDI یرن -  لباک  لانرتسکا -  رچپک  تراک 
نناک زنل  یتسد -  میس  یب  نوفورکیم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلو تلو   220220 ینوریب )  )  ینوریب لنپ   لنپ لفق -  -  لفق هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم یشوگ -  -  یشوگ لماش (  (  لماش لماک   لماک یدحاو   یدحاو کتکت   یتوص   یتوص نوفیآ   نوفیآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

6331481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000195 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ هدنیآ  یارس  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   INTEL P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

گنوسماس  S23B575V  + لدم  in 23 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسا  هدنشورف  هدهعب  تیریدم  رابنا  ات  لمح  هنیزه.تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  روتینام  سیک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ سدنهم  مناخ   09163023028 .تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  ددجم  یراذگراب.تسا 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک دات  زا  سپ  ههام   1 تخادرپ / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قباطم  یناریا  رتمیسکا  سلاپ  بلق و  راون  یاه  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دمیآ  کرادم  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / هطوبرم

1101050270000183 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دقاف  یاه  خساپ  / دیلوت زوجم  اب  ناریا  دیلوت  طقف  / ددرگ جرد  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  / ددرگ تسویپ  صخشم و  دنرب  روتکاف و  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  در  دش و  دهاوخن  یسررب  یتساوخرد 

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ وو   بلق   بلق راون   راون یاه   یاه لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  سخرس  کرمگ  لک  هرادا   :: 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 20 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عومجم 66 رد  یدحاو  هس  هاگتسد  یدحاو 6  ود  هاگتسد  یدحاو 16  کت  هاگتسد  دادعت 16  یریوصت  نوفیآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  حرشب  لنپ  ددع  روتینام و 38  یشوگ  هاگتسد 

1201030416000008 زاین :  هرامش 
سخرس کرمگ  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هباشم  یاه  دک  ناریا  هارمهب  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  یریوصت  نوفیآ  - 
.دشاب یم  هدنشورف  اب  یبناج  ینوناق و  یاه  هنیزه  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

دوش مالعا  ییاهن  تمیق  هدوب و  یمازلا  تاررقم  نیناوق و  هیلک  تیاعر 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

هاگتسد  66 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سخرس کرمگ  لک  هرادا  ینامزاس  لزانم  رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  تاررقم  نیناوق و  قباطم  رظان و  ییاهن  دات  زا  سپ  هلحرم  ود  یط  باسح  هیوست 

رابنا  ضبق  لیوحت و  زا  سپ  الاک  هجو  هیوست  -1
رظان دات  ییاهن و  بصن  زا  سپ  بصن  دزمتسد  هیوست  -2

9381911143 یتسپ :  دک  سخرس ،  ناتسرهش  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34521561-051  ، 34523450-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34523449-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 8   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  تخاس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 15.000.000.000  غلبم 

راتخم تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  دنوامد -  یرادرهش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  یمالعا  غلبم  نیمضت 5 % غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  طبترم  یاه  هنیزه  ریاس  همانزور و  یهگآ  هنیزه  .تسا 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا تخاس   تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7171

ITIT مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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IT مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095581000022 زاین :  هرامش 

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   ADVANTECH یتراجت مان   1960051701N001 لدم هنایار   CPU هدننک کنخ  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نیرآ شیدنا  دامن  هدننک  هضرع  عجرم   XEROX یتراجت مان  دیفس 5325  هایس و  نکسا  تنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

عجرم باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES300A لدم  300x300 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   PA65 لدم  Intel دربردام الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

یناهرب روپ  یلق  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-500662 لدم  GB 8 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  رد  یتساوخرد  مالقا  لماک  تاصخشم  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  زا  .دشابیم  یمازلا  تسویپ  مرف  دات  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتناراگ و  یاراد  یتسیاب  مالقا  یمامت  .دشابیم 

4461614877 یتسپ :  دک  ارسداد ،  بنج   - رازاب طسو   - رابدور رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34625313-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34622161-013 :: 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

روتینام6331481 هحفص 57)سیک و  روتینام  ( روتینام

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " 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

(( 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

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

یناریا6331581 رتمیسکا  سلاپ  بلق و  راون  یاه  هحفص 57)لباک  روتینام  ( روتینام

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

چیئوس6331701 هارمه  هب  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  هحفص 27)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6331826 نوفیآ  بصن  هحفص 57)هیهت و  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6331942 قاتا  تخاس  هحفص 57)یراذگاو  روتینام  ( روتینام

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

6331949IT هحفص 57)مالقا روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

گنیروتینوم6331954 قیقد  رازبا  مزاول  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

6331589Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 14)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6331598 مرن  دیرخ  اب  هارمه   (- ISMS تاعالطا ( تینما  تیریدم  متسیس  هژورپ  یارجا  دادرارق 
تسویپ تامدخ  حرش  قبط 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6331732 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رتنس 2022 (  اتید  رورس  زودنیو  سنسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6331828 هکبش  تازیهجت  تخاسریز و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 
ینامرد یشزومآ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش6331948 نویزیولت  هحفص 31)دبرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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
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