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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 دادرم   دادرم   11 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,660هکس , 000149,660 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,990 , 000140 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   222رالد ,600222 سیئوس600, سیئوس کنارف   334,300334,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,900248 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   92لایر ,79092 ,790

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,300 , 00051 ,300 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,40032 ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,665,00013,665,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ385,870385,870دنوپ نپاژ نینی   دصکی   237,280237,280دصکی

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
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8989))

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

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

زا 86 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

رمحا لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  هبنشکی 1401/5/2  زور  تعاس 15  زا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ  زور   19

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16  ات  داهنشیپ  تبث  نامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/5/18

5504473 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10  لوا  هلحرم  یرازگرب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/5/22 هبنش  زور  حبص  تعاس 10  مود  هلحرم  یرازگرب   - 1401/5/19

هدنرب 1401/5/24 مالعا  - 

یمومع هصقانم  قیرط  زا  لیذ  لودج  حرش  هب  ار  دوخ  هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شرافس یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هبتر 1  یاراد   ) دنراد هنیمز  نیا  رد  یفاک  هبرجت  تیحالص و  هک  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  هچراپکی ) یا  هلحرمود 

دیامن راذگاو  ناریا  داتسا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یرتشم 

لایر  نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  دهدنرب  هدهع  هب  یهگا  رشن  هنیزه 

زا 1404 و یلم 36  هسانش  هب  هرامش 29 - رمحا ، لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  نامتخاس  ینرق ، دبهپس  عطاقت  یناقلاط ، هللا  تیآ  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
نفلت 88983344 اث و  یتسپدک 9984318

88969737-85193768  - 1456 :: 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

دوخ دوخ هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   داتس   داتس ( ( ERPERP  ) ) عماج عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ رارقتسا ، ، رارقتسا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

2001007016000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:01هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504796 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم طیارش و  اب  قباطم  یزاس  هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  یتناراگ  یرادهگن ، بصن ، دیرخ ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  تلم  نازاسهب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  قاروا  نیا  رد  جردنم 

تلم  نازاسهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 4 ناگژم  نابایخ  یبونج  یجابید   ، 1959833551 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001007003000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GIS یزاس یراج  تاعالطا و  یناسرزورب  تهج  رواشم  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاریش قرب  عیزوت  تکرش   ، 7144714518 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ وو   یشزادرپ   یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت یتناراگ   یتناراگ وو   یرادهگن   یرادهگن بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

GISGIS یزاس   یزاس یراج   یراج وو   تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب تهج   تهج رواشم   رواشم هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 86 ھحفص 6 
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نایسراپ کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104439 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401/05/01  تعاس 9  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  شخب  یهاگآ  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب نیب  ینیمضت  کچ  ای  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ربتعم ، یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   250.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  100.000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

دحاو هرامش 302  قاتا  موس  هقبط  نایسراپ -  کناب  یزکرم  هرادا  کتاپ 4 -  یبرغ -  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف  دیهش  راولب  برغ -  سدق  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ
یزادرپراک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5506029Sewage Treatment Package هحفص 7)تازیهجت یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504769 :: هرازه هرازه تعاسات 13دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

677 هطباض ساسارب  اهور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدک  بالضاف و  یروا  عمج  هکبش  یوشتسش  یرتم و  وئدیو  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

لایر دروارب 11/949/797/700  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 828/493/931  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: - http://t4ww.tppWW.ir -http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http:teriler.11WW.AL.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما شخب   شخب یهاگآ   یهاگآ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

یراذگدک یراذگدک وو   بالضاف   بالضاف یروا   یروا عمج   عمج هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتم   یرتم وئدیو   وئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 86 ھحفص 7 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش ت/98/1055  - 2001096334000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  همانزور  یهگآ  جردزا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 60.007.000.000  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  لوا  هاگشیالاپ  قرب  هکبش  تیریدم   PMS متسیس درکلمع  یزاس  هنیهب  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3.000.350.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  تامدخ  رتفد  قاتا 45  مود  یرادا ط  نامتخاس  زاف 1  مکی  هاگشیالاپ  سراپ  یژرنا  هژیو  هقطنم  یقت  لخن  رهش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

4182-4699-4433-07731314697 :: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپاش یدنج  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم :: 1401/05/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506029 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسیا ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم   Sewage Treatment Package تازیهجت دراد  رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) روپاش یدنج  تکرش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دأت ناگدننک  نیمأت  ناگدنزاس  زا  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ریشهد  ناتسدرا -  زاگ  راشفا  تیوقت  یاه 

لقادح 3 یاراد  طرش و  دیق و  نودب  روپاش ، یدنچ  تکرش  هجو  رد  لایر  غلبمب 1.000.000.000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یدایص  کچ  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا  هام 

داد رارق  سیون  شیپ  صوصخ  رد  تارظن  هطقن  ای  هیدات 

هناخریبد دحاو  روپاش  یدنج  تکرش  کالپ 12 ، ایسراپ ، هچوک  هلاعف ، نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 206  021  - 26405040 :: نفلت :: -http://jondishapour.com/eng/menu/1/Auctionsنفلت تیاسبو تیاسبو
Tenders

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم   PMSPMS متسیس   متسیس درکلمع   درکلمع یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 66

Sewage Treatment PackageSewage Treatment Package تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 86 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5506517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504813 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لایردرایلیم دروآرب 30  ینارمع -  تارابتعا  لحم  زا  دصرد  ساسارب 15  یتارابتعا  اب  رهشهب  کی  زاف  یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هام ماجنا 6  تدم 

دقن هجو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشهب  یتعنص  کرهش  زرمغاز  رهشهب -  هداج  رتمولیک 5  ناردنزام  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
ناردنزام یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هناخریبد  دانسا : هئارا 

:: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401ع 61 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504934 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایم زا  دراد  رظن  رد  ناتسا ، ییارجا  یاه  هاگتسد  هیلک  رد  ( IOT  ) ءایشا تنرتنیا  اب  یشیامرس  یاهراب  لرتنک  تازیهجت  بصن  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مادقا ناتسا  ییارجا  یاه  هاگتسد  هب  هئارا  تهج  هاتوک  تسیل  تسویپ  داتسا  حرش  هب  یفیک  یبایزرا  زا  هدافتسا  اب  تازیهجت  نیا  ناگدننک  نیمات  ناگدننکدیلوت و 

.دیامن

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 545/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  ...ا  بزح  نابایخ  زا  دعب  رزخ  راولب  یراس   :: سردآ سردآ

33405121-011 :: نفلت :: wamporg.ir/tender-www.maztozi.ir- Setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001092935000039  هب  هدادزکرم  یقطنم  یکیزیف و  تخاسریز  دوبهب  تشادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

لایر دروارب 122/980/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 6/149/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( هصقانم رد  مازلا  لماع (  ریغ  دنفادپ  یهاوگ  هئارا  - 7 هصقانم )  رد  مازلا  ینابیتشپ (  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  رد  هبتر  لقادح 

اواف تنواعم  یزیر ، همانرب  تیریدم  هقبط 14 ، باداش ، نابایخ  شبن  نادنمرنه ، کراپ  یوربور  رهشناریا ،  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768 مان تبث  رتفد   0211456: سامت زکرم   :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( IOTIOT  ) ) ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا اباب   یشیامرس   یشیامرس یاهراب   یاهراب لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

هدادزکرم هدادزکرم یقطنم   یقطنم وو   یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز دوبهب   دوبهب وو   تشادهگن   تشادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 86 ھحفص 10 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

skd-0102344 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 6  لتاکلآ -  نفلت  زکرم  یناسرزورب  رازفا  مرن  تراک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 1.825.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سدنهم 6 پ 18 شبن  سدنهم  داشرا خ  راولب  مایخ  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

:: 051-37047337 و 333 نفلت :: WWW.setadiran.ir www.shana.ir ICOFC.IR EOGPC.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

ناهفصا کی  هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورگ 5 رایس  تاطابترا  هعسوت  یاه  هژورپ  لکد  یروآ  عمج  بصن و  دنارگ  ینارمع ، تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tsi.ir isfahani-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

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم یناسرزورب   یناسرزورب رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

55 هورگ   هورگ رایس   رایس تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن دنارگ   دنارگ ینارمع ، ، ینارمع تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

hamedan.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505712 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رک رک و 48  رک 24  یکاخ 12  یرون  ربیف  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ5504473 هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس5504796 هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  یتناراگ  یرادهگن و  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5505281 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا5505366 تینما  شخب  یهاگآ  هژورپ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رکرک   4848 وو   رکرک   رکرک  2424     1212 یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف 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 86 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ویه یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش تعاس 8 زا  : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زا هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم  خیرات 1401/4/23 -  هبنشجنپ -  زور 

خیرات 1401/5/1 هبنش -  زور  تعاس 19 -  ات  : تیاس

تلاسر  :: عبنم زورعبنم تعاس 19 -  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/5/12 هبنشراهچ - 

5505391 :: هرازه هرازه - دکدک   هبنشجنپ زور  تعاس 8  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/05/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/5/13

.دیامن یرهش  نویزیولت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هژورپ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  درادرظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام راک 3  نامز  تدم  لایر -  هژورپ 7.400.000.000  دروآرب  ویه -  یاتسور  رد  عقاو  یرهش  نویزیولت  بصن  دیرخ و  هژورپ  یا  هلحرم  کت  یمومع  هصقانم  ناوخارف 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -  نیمضت 370.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ویه یرایهد  نامتخاس  جیسب ،  نابایخ  یماظتنا ،  هاگساپ  زا  رتالاب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  راولب  ویه ،  یاتسور  غالبجواس ،  ناتسرهش  زربلا ،  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ
021-85193768-88969737: مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم 

نفلت 026-44642746-44643660  :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش تعاس 13  ات  خروم 1401/5/1  تعاس 13  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 4 

نایناریا رصع   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504818 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
سدقم  عافد  زوم  غاب  لیمکت  - 

ردام تلم و  یاه  کراپ  ردام  کدوک و  قاتا  ثادحا  - 
یمجح تروص  هب  کارا  یرادرهش  یتعنص  هاگراتشک  یتامدخ  روما  یراذگاو  - 

 - یتشهب دیهش  هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  دروآرب  غلبم  دصرد  نیمضت 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  یاه  تکرش  هرامش 1 و  هصقانم  تهج  دنمشوه  ییامنهار  یاه  غارچ  بصن  شورف و  هنیمز  رد  لاعف  یاه  تکرش  همان -  یفرعم 
هصقانم تهج  عوضوم  هنیمز  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و  لک  هرادا  زا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  هرامش 2 و 3 و  یاه  هصقانم  تهج  هینبا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هرامش 4 - 

یداصتقا  یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج -  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک 

08633126523 :: نفلت :: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505236 :: هرازه هرازه تعاس 13:40دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  759,264,000 نیمضت :  غلبم  لایر -  1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  اه  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

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

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاتا قاتا ثادحا   ثادحا غاب -  -  غاب لیمکت   لیمکت دنمشوه -  -  دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت تهج   تهج اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 86 ھحفص 14 
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زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094735000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505255 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت - یقرش ناجیابرذآ  ناریا -  ، 5174643119 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یبونج ، راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  نادیمو  ناحیروبا  نیبام  یدازآ ، نابایخ 

:: 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

زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094735000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505264 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  رباعم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش رباعم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت - یقرش ناجیابرذآ  ناریا -  ، 5174643119 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یبونج ، راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  نادیمو  ناحیروبا  نیبام  یدازآ ، نابایخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

یرهش یرهش رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 86 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tqhw56uxmgqas?user=37505&ntc=5505255
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5505255?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z3vt3enecahsw?user=37505&ntc=5505264
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5505264?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094735000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505269 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج  ود  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یئزج ود  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت - یقرش ناجیابرذآ  ناریا -  ، 5174643119 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یبونج ، راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  نادیمو  ناحیروبا  نیبام  یدازآ ، نابایخ 

:: 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

راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/30هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 8 ات 

ناهیک  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505281 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راصحلگ

لایر دروآرب 35.807.465.000 

دجاو یاه  تکرش  ناسکی ، طیارش  رد  یر -  رازاب  هبعش  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یدقن  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.790.373.250  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، اتفا هب  موسوم  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  اتمس ، هب  موسوم  یراکمه  تیحالص  هناورپ  یاراد  طبترم  یقوقح  تیصخ  نتشاد ش  اب  طیارش 
یاه لکشت  رد  تیوضع  یهاوگ  ناریا ، کینورتکلا  تظافح  یاهتکرش  یرسارس  هیداحتا  رد  تیوضع  یهاوگ  کیتامروفنا ، یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ 

سیئر ای  لماع  ریدم  اب  تکرش  مان  هب   HSE  ) تسیز طیحم  ینمیا و  تشادهب ، تیحالص  یهاوگ  یراکنامیپ ، تیحالص  همانیهاوگ  یا ، هنایار  کینورتکلا و  یتعنص 
هدنرب هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  تشاد - دنهاوخ  رارق  باختنا  تیولوا  رد  دراد ،) تیلاعف  روما  نیا  رد  هچنانچ   ) یناگرزاب قاتا  رد  تیوضع  یهاوگ  هریدم ،) تئیه 

دشاب یم  هصقانم 

راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش  نامتخاس  نارمچ ، دیهش  نابایخ  ادهش ، نابایخ  راصحلگ ، یاتسور  کزیرهک ، شخب  یررهش ، سردآ   :: سردآ سردآ
راصحلگ یرایهد  هناخریبد  : یکیزیف تروص  هب  فلا  تکاپ  لیوحت  لحم 

:: نفلت :: 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

یئزج یئزج ودود   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

ربیف ربیف تخاسریز   تخاسریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرون یرون

2 12 1

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

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

زا 86 ھحفص 16 
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ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/29  حبص  تعاس 8  زا  دانسا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 13/30

نیون زاریش   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506035 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  طیارش  اب  ار  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: هصقانم رد  تکرش  همانتنامض  غلبم  2.286.556 ـ  لایر :) نویلیم   ) یبیرقت دروآرب  درمال ـ  راک : یارجا  لیوحت  لحم  جنخ ـ  درمال -  یلصا  هار  مود  هعطق  لیمکت 

لایر   48.866.000.000
نابیاس  زرد و  غادف و  ناورز -  تلافسآ  شکور 

مریب  دابآ -  لامک  ناتسروال -  روحم  یزاسور  ینف و  هینبا  لیمکت 
یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  یبیلص  یا و  هزاورد  لناپ  یارجا  نویسادنف و  اب  یتاعالطا  یاهولبات  هیهت  یزاسزاب و  یارجا 

ناج  هتشرف  میوج -  روحم  ساسا  ینف و  هینبا  یکاخ ، تایلمع 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد  دنشاب -  هصقانم  دروم  یراک  تیفرظ  تیحالص و  یاراد  دیاب  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یگدیسر نامیپ و  هرادا   071  - 52241160 رتشیب 1560 -  تاعالطا  بسک   :: 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

مالیا ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/8/18عبنم رابتعا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506289 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غاب  بارس  ضیرعت  هدودحم  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 98.945.411.051 

:: 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

 ....  .... وو تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور یلصا ـ  ـ  یلصا هار   هار مود   مود هعطق   هعطق لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2222

غاب غاب بارس   بارس ضیرعت   ضیرعت هدودحم   هدودحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 86 ھحفص 17 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/078 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش ات  هبنشراهچ 1401/04/29   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506562 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عوضوم هرامش 2001001467000078  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  ناتسزوخ  ناتسا  یا  هژاو  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفایرد تهج  دنیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هصقانم ) دیدجت   ) ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و 

دامن هعجارم  ناریا  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم  النسا  رتشیب و  تاعالطا 

:: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/079 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/29  زا  دانسا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازنآ  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506563 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  زمرهمار  ناهبهب  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  دراد  رظن  رد  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

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایسراپ ینامتخاس  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع ناوخارف  لوا  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Access Control  ) یسرتسد لرتنک  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صاخ یاهاضف  یاه  برد  ددرت  لرتنک  متسیس  هب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  زیهجت 

ددرت یسرتسد و  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  تیریدم و  بصن ، تازیهجت ، هیهت  اه ، تخاسریز  هعسوت  حالصا و  : هصقانم عوضوم 
هقبط یاراد 28  یرادا و  یراجت و  یربراک  اب  نارهت  رد  عقاو  هژورپ  : هژورپ تاصخشم 

ییاهب خیش  هبعش  نایسراپ  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس هقبط  کالپ 16 ، یبرغ ، هچوک 35  یبونج ، اهفارص  نابایخ  ایرد ، راولب  دابآ ، تداعس  : یفیک یبایزرا  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم  یناشن   :: سردآ سردآ

یلخاد 138 و 140  45625000 :: نفلت :: pcdco.orgنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/011 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504400 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عوضوم هنیمز  رد  حالصیذ  طبریذ و  عجارم  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  ییاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشاب ، یم  هصقانم 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  متسیس  ددجم  یزادنا  هار  بصن و  ءارجا  تست ،

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 6937170110  69361 یتسپ 144 - قودنص  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

:: 2077 و 08432912850 نفلت :: 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

(( Access ControlAccess  Control  ) ) یسرتسد یسرتسد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ءارجا   ءارجا تست ، ، تست ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 86 ھحفص 19 
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هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ فلا /7 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5504604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هیمورا  نامیس  هناخراک  رد  ار  دوخ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  هنیمز  نیا  رد  حالصیذ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت 04432515398  هرامش  اهدادرارق  روما  هیمورا -  نامیس  هناخراک  داباهم -  هیمورا –  هداج  رتمولیک 35  : هیمورا  :: سردآ سردآ
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21 -  هچوک 17  ءارزو - نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت - 

:: نفلت :: WWW.urmiacement.comنفلت 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

زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  خروم 1401/5/1  زا  دانسا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نارگاشامت   :: عبنم لیوحتعبنم تعاس 19 -  ات  دانسا  یراذگراب   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو  نایاپ  یکیزیف 

5506033 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  ویدوتسا  یزادنا  هار  تهج  ینابیتشپ  تاموزلم و  دیرخ  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 27.180.400.000  غلبم 

هام راک 3  ماجنا  تدم 

 - یمالسا داشرا  ترازو  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  یرنه و  یگنهرف و  تاسسوم  یتاغیلبت /  یاه  نوناک  لایر -  هدرپس 1.360.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هدنرب  هدهعرب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگا و  نیا  رشن  هنیزه  تخادرپ 

یرادرهش  هس  هرامش  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  تاکاپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا  یرادرهش  هس  هرامش  نامتخاس  نویسیمک : یرازگرب 

:: نفلت :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

ویدوتسا ویدوتسا یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

800/11989 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرظتنم  دمحم  دیهش  تفن  رابنا  یکینورتکلا  تظافح  تشادهگن  یبتک  مالعتسا  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 1/548/080/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رظتنم دمحم  دیهش  تفن  رابنا  تاسیسات  ناهفصا  هاگشیالاپ  بنج  ناگدازا  نابوتا  رتمولیک 5  ناهفصا   :: سردآ سردآ

03138162575 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5505281 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا تظافح   تظافح تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5504466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(09358521901  ) تسویپ حرشب  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000374 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسک  هیلک  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیرج ینف 09358521901  تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط  ) یلنسرپ یاه  هدنورپ  کینورتکلا  ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000050 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط  ) یلنسرپ یاه  هدنورپ  کینورتکلا  ویشرآ  - 

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

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

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

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

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5504711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه ناتوکسم  تنب  بیس  رگچ  کوبراس  راشآ  سیرب  هکپسا  نیشیپ  ناکریس  جونف  یرهش 25000  طاقن  یزاس  ماگنهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیش 09151923721 خ 

1101004307000007 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09151923721 ناتوکسم  تنب  بیس  رگچ  کوبراس  راشآ  سیرب  هکپسا  نیشیپ  ناکریس  جونف  یرهش 25000  طاقن  یزاس  ماگنهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9815613149 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تسپ  لک  هرادا  دادما  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5440620-0915  ، 33230299-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3323298-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. تسویپ تسویپ قبط   قبط )) یلنسرپ یلنسرپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 3232

یرهش یرهش طاقن   طاقن یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 86 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vlc89c9vayzlf?user=37505&ntc=5504507
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5504507?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zrceggak7w5k5?user=37505&ntc=5504711
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5504711?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09335564068 هرامش  جوراف / هاگتسیا  تلوولیک  قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000213 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جوراف هاگتسیا  تلوولیک  قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47238610-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک شیوداپ 1050  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091374000002 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  یخیرات  نامتخاس  - باهذ یادهش  نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33264304-013  ، 33264406-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235056-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   2020 قرب   قرب تسپ   تسپ یولبات   یولبات یور   یور یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   تخس   تخس تارغت   تارغت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3434

ربراک ربراک   10501050 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 متسیس  ناراکمه  تکرش  یلامو  یرارادا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دادارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000190 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط  ) ینامزاس ۀچراپکی  دورو  تّیوه و  زارحا  ۀناماس  دنمشوه  تلود  تامدخ  یّلم  ۀرجنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000049 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط  ) ینامزاس ۀچراپکی  دورو  تّیوه و  زارحا  ۀناماس  دنمشوه  تلود  تامدخ  یّلم  ۀرجنپ  - 

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

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

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

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

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس متسیس   متسیس ناراکمه   ناراکمه تکرش   تکرش یلامو   یلامو یرارادا   یرارادا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادارق   دادارق ناونع : : ناونع 3636

ینامزاس ینامزاس ۀچراپکی   ۀچراپکی دورو   دورو وو   تّیوه   تّیوه زارحا   زارحا ۀناماس   ۀناماس دنمشوه   دنمشوه تلود   تلود تامدخ   تامدخ یّلم   یّلم ۀرجنپ   ۀرجنپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003187000009 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
sophos xgs 3300 لدم - 

دشاب یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  .دشاب  یم  ( 010 ازخا  ) دیسررس 1403 هب  یتلود  هنازخ  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ  طیارش   . تسا یمازلا  یمسر  باسحتروص  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز یقت  مناخراکرس  یلیمکت 49983707  تاعالطا  تهج 

1476845711 یتسپ :  دک  یلخاد 2042 ،  پ 4    درادناتسا - م  یبرغ - راهب  یاهتنا  لگنج - رادرس  راولب   - کنوپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440901-021  ، 44495915-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44406492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5506090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هام 1 تدمب رود  هار  زا  ینفلت و  تروصب  تامدخ  هئارا  تهج  رد  نآ   CRM هخسن هارمه  هب  سامت  زکرم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005147000273 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ناگدنهد ، داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  یراذگراب.دشاب  اتفا  یهاوگ  یاراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یاراد  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  هدننک  تکرش  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدننک  تکرش  یاهتکرش  تارغت  یهگآ  نیرخآ  سیسات و  نامز  زا  همانساسا 

4918937333 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32426306-017  ، 32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هام .هام 11 تدمب تدمب رود   رود هار   هار زازا   وو   ینفلت   ینفلت تروصب   تروصب تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا تهج   تهج ردرد   نآنآ     CRMCRM  هخسن هخسن هارمه   هارمه هبهب   سامت   سامت زکرم   زکرم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISSN هنالاس کارتشا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک 

.دشابیم تسویپ  تساوخرد 
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 81623253  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1101093750000016 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 12 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISSN هنالاس کارتشا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک 

.دشابیم تسویپ  تساوخرد 
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 81623253  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISSNISSN  هنالاس هنالاس کارتشا   کارتشا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد -  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعلاطم  تسویپ   ) یبط صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091284000003 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد    تنواعم  هدننک :  رازگرب 
( ددرگ هعلاطم  تسویپ   ) یبط صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  مرن  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  6 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تیئور  زا  سپ  یتسویپ  کرادم  -09155323997 هاگشیامزآ لوئسم  سامت  هرامش  ددرگ -  هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9546915169 یتسپ :  دک  کی ،  ینرق  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239314-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238137-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5506227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

14011521 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/07/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تیفیک   تیفیک لرتنک   لرتنک وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4141

سنس سنس کیلک   کیلک رازفا   رازفا مرن   مرن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5505762 تسیل  قبط  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادهگن5506044 ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع 
رغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 55) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمویتیل یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000115 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN- BRADLEY یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا  متسیس  رلرتنک   BA1-1756 یمویتیل یرطاب  الاک :  مان 
تعنص لرتنک  لآ  هدیا  هدننک 

ددع 85 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمویتیل یمویتیل یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 4343

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

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

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

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

5504563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000054 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هخرک  هناخدور  زا  میظعلاروه  بالات  هب  یدورو  نایرج  نازیم  شجنس  یاه  هاگتسیا  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009027000073 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسیا 10 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  هخرک  هناخدور  زا  میظعلاروه  بالات  هب  یدورو  نایرج  نازیم  شجنس  یاه  هاگتسیا  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  - نیذآ نابایخ  یاهتنا  هقطنم 4- یرادرهش  زا  دعب  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6134788417

3737770-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3737772-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هخرک   هخرک هناخدور   هناخدور زازا   میظعلاروه   میظعلاروه بالات   بالات هبهب   یدورو   یدورو نایرج   نایرج نازیم   نازیم شجنس   شجنس یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یسانشاوه هاگهانپ  ) یسانشاوه درادناتسا  نیرکسا  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمورکیاس

یبوچ شک  طخ  هارمه  هب  جنس  ناراب  نوزم 
.تسویپ لیاف  حرش  هب 

1101003022000004 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 1518  یلومعم  یسانشاوه  جنس  ناراب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دریگ رارق  ینف  هرادا  دات  دروم  دیاب  لیوحت  زا  لبق  قوف  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  هیوحن 

 . دشاب یم  دیسررس 24/10/1403 و 26/06/1403  هب  روشک  لک  لاس 1400  هجدوب  نوناق  ( 5  ) هرصبت ب )  ) دنب لحم  زا  یمالسا  هنازخ  دانسا  - 1

3819955936 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  لک  هرادا  ناتسا - یللملا  نیب  هاگشیامن  بنج  یلامش - یدنبرمک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34130801-086  ، 34132222-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132701-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبوچ یبوچ شکشک   طخطخ   هارمه   هارمه هبهب   جنس   جنس ناراب   ناراب نوزم   نوزم یسانشاوه ) ) - - یسانشاوه هاگهانپ   هاگهانپ )) یسانشاوه یسانشاوه درادناتسا   درادناتسا نیرکسا   نیرکسا هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 4646

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5506201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
et11213-106-4 ینف هرامش   obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  ناونع : 

14011630 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-802-10751076107710851086 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5506470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS دنرب یکینورتکلا  تراک  هب  طوبرم  مالقا  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

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا ناونع : : ناونع 4747

SIEMENSSIEMENS دنرب   دنرب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-15-1555 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5506516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یتیم  یسکارپ  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

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/05/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لاتمیب  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

چیئوس چیئوس یتیم   یتیم یسکارپ   یسکارپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

سنمیز سنمیز لاتمیب   لاتمیب ناونع : : ناونع 5050
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساموتا متسیس  تهج  هکبش  لباک  رتنیرپ و  یتعنص  هکبش  روتکناک  ییاقلا  روسنس  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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص هکبش   هکبش روتکناک   روتکناک ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"EX-TECH  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MANUAL CALL POINT

LIMIT SWITCHES
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101001034002116 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Call Point لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 

ددع 12 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ورشیپ قیقد  رازبا  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EndressAND Hauser Co یتراجت مان   FTW32 لدم  Limit حطس چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

"EX-TECH  " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
MANUAL CALL POINT

LIMIT SWITCHES
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0150257 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EX-TECH" MANUAL CALL POINT LIMIT SWITCHESEX-TECH" MANUAL CALL POINT LIMIT SWITCHES "" ناونع : : ناونع 5252
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیسو دنمشوه  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعاو  فشک  متسیس  ندومنراک  هب  هدامآو  یئزج  تاریمعتو  یرادهگن  یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  طیارش  حرش  هب  قیرحءافطا 

1101001063000189 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسا  لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن  لقن  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  -3

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: 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

قیرحءافطا قیرحءافطا متسیسو   متسیسو دنمشوه   دنمشوه ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعاو   مالعاو فشک   فشک متسیس   متسیس ندومنراک   ندومنراک هبهب   هدامآو   هدامآو یئزج   یئزج تاریمعتو   تاریمعتو یرادهگن   یرادهگن یربهار   یربهار ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف طیارش   طیارش حرش   حرش هبهب  

5353
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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 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یبحم دیهش  نامتخاس  یناشن (  شتآ  نامزاس  هیدات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101001022000592 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا 7 شیب  راک  تسیمازلا *  ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  * تسیمازلا هناماسرد  مرف  یراذگراب  دیدزاب و   * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  اب 88112110  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج  * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  دراد *  دادرارقزور 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس هیدات   هیدات ذخا   ذخا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5505835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم   ) قیرح نالعا  متسیس  مزاول  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000454 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ 

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  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 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  قیرح و ....  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000184 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یملاع یاقآ   39903964 نفلت :

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: 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

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم  ) ) قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول ملق   ملق هسهس   ناونع : : ناونع 5555

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 86 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bd3hz48r88rcw?user=37505&ntc=5505835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5505835?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rhmaqzvjppwww?user=37505&ntc=5505841
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5505841?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5506347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  طباوض  طیارش و  تسویپ و  تسیل  قبط  قیرح  افطا  متسیس  هب  یدازا  هبعش  یلم  کناب  تاناما  قودنص  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001543000001 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تسیل  هگرب  طباوض +  طیارش و  هگرب  قبط  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوگخساپ 02536701554 و 02536625128 ای  یگنهامه  تهج  نفلت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5506497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ  PC زکارم رد  ینوماریپ  طیارش  متسیس  بصن  دیرخ و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000599 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یناحبس  یاقآ  هرامشابرتشیب 09127325792  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 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

هدش هدش تسویپ   تسویپ طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس هبهب   یدازا   یدازا هبعش   هبعش یلم   یلم کناب   کناب تاناما   تاناما قودنص   قودنص زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 5757

PCPC  زکارم زکارم ردرد   ینوماریپ   ینوماریپ طیارش   طیارش متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نامتخاس  قیرح  مالعا  تهج  یکیفار )  ) کیاف یترارحو  یدود  ریذپ  سردآ  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000095 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   FIKE هدنزاس عجرم   FIKE یتراجت مان  لدم 0003-205  یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  یترارح  یدود و  یبیکرت  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

اناداپآ قیرح  هبذاج  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
ددع 25 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :
رادیرخ دات  رابنا و  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  الاک 20  غلبم  لک  تخادرپ 

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

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

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا تهج   تهج یکیفار ) ) یکیفار  ) ) کیاف کیاف یترارحو   یترارحو یدود   یدود ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5504452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  SAN یرازفا تخس  تازیهجت  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000107 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان رظن  قباطم   AC-PDU تفج کی  هارمه  هب  نف  هیاپ و  نودب  رتمیتناس  داعبا 100*60  اب   47U لماک کار  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000589 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ملع و  ناگنازرف  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع  U 45 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  * دامرف لصاح  سامت  یدیعس  یاقآ  اب 88112929 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SANSAN  یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6060

4747UU  لماک لماک کار   کار هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

5504759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئوس تن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000119 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN Net Suite یتراجت مان   Net Suite لدم هنایار  هکبش  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000024 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیئوس تیئوس تنتن   ناونع : : ناونع 6262

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب ییویدار  طابترا  هناماس  یناسرزورب  تهج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000134 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
میسیب ییویدار  طابترا  هناماس  یناسرزورب  تهج  تازیهجت  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  310 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

دوش یم  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  الاک  دأت  - 5
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581392-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6464

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تبث  تهج  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قباطم   FXO لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000808 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   FXO لدم تروپ  هنایار 4  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.یراک زور  تسیب  تخادرپ.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5505154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تروپ لقادح 6   ، Rac Mount رادروتینام ،  ) تاصخشم اب   KVM یطابترا چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000274 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09111212162  اب  تاعالطا  بسک  تهج  .ددرگ  تسویپ  الاک  تاصخشم  .ددرگیم  تخادرپ  رتویپماک  دحاو  دات  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن حلاص  سدنهم 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تبث   تبث تهج   تهج هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   FXOFXO لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6565

(( تروپ تروپ   66 لقادح   لقادح  ،  ، Rac MountRac Mount رادروتینام ، ، رادروتینام  ) ) تاصخشم تاصخشم اباب     KVMKVM  یطابترا یطابترا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قباطم  ) هکبش یفرصم  مالقا  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یلخاد  هدش  هیهت  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب  )

1101001423000062 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیحوب یلاوا  هدیعس  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   PVC شکور سنج   adapter-UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  فیرظ  سدنهم  یاقآ  نفلت 05133158430 هرامشاب  لاوس  هنوگره  تروصرد   . تسویپ تسیل  قبط  هکبش  یفرصم  مالقادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

.دامندیق تسویپرد  اردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 
( .دامن یراذگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یلخاد   یلخاد هدش   هدش هیهت   هیهت یالاک   یالاک یناریا   یناریا یالاکزا   یالاکزا تیامح   تیامح تهج   تهج هبهب   ( ) ( ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم )) هکبش هکبش یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ششوپ  تحت  زکارم  تهج  مدوم  ( ددع  7  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000054 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ  .دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  ( یتناراگ ، زیاس ، دادعت ، کرام عون   ) رظن زا  دیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث  .تسا  ریغتم  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  ( نامرک تشادهب  زکرم  رابنا   ) نامرک

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  تساوخرد  دروم  یالاک  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003609000059 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  تساوخرد  دروم  یالاک  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم ششوپ   ششوپ تحت   تحت زکارم   زکارم تهج   تهج مدوم   مدوم (( ددع ددع   77  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6868

 . . تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم .تسا   .تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 6969

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -50-3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

s2700 , s3700 چیئوس هاگتسد  دیرخ 35  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  54-3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجوز لباک 32  یجوز و  لانیمرت 72  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.zanjan.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

s2700  ,  s3700s2700  ,  s3700 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

یجوز یجوز   3232 لباک   لباک وو   یجوز   یجوز   7272 لانیمرت   لانیمرت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171

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

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

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

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

5505853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003452000033 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515796957 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  تیریدم  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305111-077  ، 33543277-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543282-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات تارادا  ییویدار  یاه  کنیل  ینابیتشپ  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000056 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعبات تارادا  ییویدار  یاه  کنیل  ینابیتشپ  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   HWIC-2FEHWIC-2FE  لدم لدم هکبش   هکبش رتور   رتور هعطق   هعطق لاصتا   لاصتا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7272

هعبات هعبات تارادا   تارادا ییویدار   ییویدار یاه   یاه کنیل   کنیل ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 7373
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نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم وکسیس  هکبش  چیئوس  هاگتسدکی  رادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتکرش یتناراگ  لاسکی  هارمه  هب   WS-C3850-48F-S Catalyst 3850 switch

1101001079000013 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48F-E لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم وکسیس  هکبش  چیئوس  هاگتسدکی  رادیرخ  زاین  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداهنشیپ تمیق  دصقم  ات  لمح  هنیزه  نتفرگ  رظن  رد  اب  افطل  دشاب .  یم  یتکرش  یتناراگ  لاسکی  هارمه  هب   WS-C3850-48F-S Catalyst 3850 switch

 . دیئامن جرد  ار  دوخ 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ لاسکی   لاسکی هارمه   هارمه هبهب     WS-C3850-48F-S  Catalyst 3850 switchWS-C3850-48F-S  Catalyst 3850 switch لدم   لدم وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسدکی   هاگتسدکی رادیرخ   رادیرخ ناونع : : ناونع
یتکرش یتکرش

7474

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

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

زا 86 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xattcf7j9d4as?user=37505&ntc=5505886
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5505886?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  - نامزاس هکبش  یطابترا  ویدار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000081 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 2 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف گنهامه  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53-3-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامنراذگاو طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  یواوه  یاتید  یاه  ملسا  ید  نف  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir-www.zanjan.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

یطابترا یطابترا ویدار   ویدار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

یواوه یواوه یاتید   یاتید یاه   یاه ملسا   ملسا یدید   نفنف   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7676
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما هکبش و  ینابیتشپ  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000022 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  یناسر  لانگیس  هژورپ  هارمین 380  تازیهجت  دون و  یو  ییویدار و  یاه  کنیل  یرزیاورپوس  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000597 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

تروصرد * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  * دراد دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا  * تسیمازلا دیدزاب   * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج  * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   ، ندش هدنرب 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینما تینما وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

یناسر یناسر لانگیس   لانگیس هژورپ   هژورپ   380380 هارمین   هارمین تازیهجت   تازیهجت وو   دون   دون یویو   وو   ییویدار   ییویدار یاه   یاه کنیل   کنیل یرزیاورپوس   یرزیاورپوس تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5506215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 میسیب یتارباخم  تاطابترا  تازیهجت و  ینابیتشپ  یرادهگن و  ناونع : 

14011214 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/07/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP SFP E7Y09A 16GB هاگتسد هد  قوف  تاصخشم  قبط  رورس  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000041 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-657787 لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد هد  تاصخشم  ددرگ 3 - یراذگ  راب  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپو  هدوب  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(HPE SFP E7Y09A 16GB) لوژام

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب یتارباخم   یتارباخم تاطابترا   تاطابترا وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7979

رورس رورس لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 86 ھحفص 53 
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیر همانرب  بصن و  تاقلعتم و  هارمه  هب   TDA100 یتارباخم هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004813000060 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 88970491  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دوش هداد  رارق  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تمیق5504581 مالعا  طیارشودادعت  لماش  تسارح  همانو  بسحرب  .....و  هتسب  رادم  نیبرود 
 . دوش مالعاروتکاف  شیپ  کی  یط  اجکی  یلک  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن و  ترجا.دوش 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوولیک5504832 قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرن  تخس و  تارغت  هحفص 21)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس 55054091401 متسیس  ناراکمه  تکرش  یلامو  یرارادا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 21)دادارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5505459 ۀچراپکی  دورو  تّیوه و  زارحا  ۀناماس  دنمشوه  تلود  تامدخ  یّلم  هحفص 21)ۀرجنپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5505945 هاگتسدکی  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاههاگتسد5505981 تاعالطا  طخرب  لاسرا  ییویدار و  هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن  ، دیرخ
بایدر

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادهگن5506044 ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع 
رغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 55) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یزیر یزیر همانرب   همانرب وو   بصن   بصن وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     TDA100TDA100 یتارباخم   یتارباخم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 86 ھحفص 54 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5506124ISSN هنالاس کارتشا  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبط5506181 صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5506470SIEMENS دنرب یکینورتکلا  تراک  هب  طوبرم  مالقا  هحفص 30)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دیدجت  رغتم (  مایپ  یاهولبات  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( 1401-18

1101003123000042 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  امازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق  ددرگ ,  هعلاطم  تقد  هب  تامازلا  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رغتم رغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ، ، هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمات   نیمات یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دادرارق   دادرارق تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8282

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچ  ددع  دیرخ 105  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000095 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ( ددرگ تسویپ  امتح  تابساحم  لیاف  تسویپ (  ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچ  ددع  دیرخ 105  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  105 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  هجو  تخادرپ  هوحن  الاک و  هب  زاین  خیرات  هب  امتح   ) .تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

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

31703-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  ریمعت  یرادهگن و   ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000106 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8383

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 86 ھحفص 56 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( کرامیرپ یارجا  هیهت و  - مود زاف   ) تعرس تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000107 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412005706   110x110 cm زیاس  V.S.L تعرس تیدودحم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هجوت  اب  تسا  هباشم  دک  ناریا   ) نیبرود 09368964545 یزادنا  هار  بصن و  نیبرود و  هیاپ  هارمهب  ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیهد تمیق  تسویپ 

1101004340000375 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروای هلا  ضیف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GEOVISION یتراجت مان   GV-IPCAM لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه  تسا  ناگزمره  ناگدننگ  نیمات  اب  تیولوا  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  تسویپ  هب  هجوت  اب  تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدهاز  09368964545 ینف تاعالطا  تسا  روتکاف  لصاو  الاک  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 هژیو و  هقطنم  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  هدنشورف و 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس تیدودحم   تیدودحم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8585

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هارمهب   هارمهب ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5504871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا هداج  یمومع و  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000046 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش راهچ  هقطنم  هدودحم  رد  هیرظنم )   ) یدازآ راولب  یور  هدایپ  ییاهتنا  هیشاح  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشر

1101090577000025 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم  هدودحم  رد  هیرظنم )   ) یدازآ راولب  یور  هدایپ  ییاهتنا  هیشاح  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4159665987 یتسپ :  دک  هقطنم 4 ،  یرادرهش  - یراختفا دیهش  راولب  - یزاسخی نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561486-013  ، 33561483-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33561483-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج وو   یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 8787

راولب راولب یور   یور هدایپ   هدایپ ییاهتنا   ییاهتنا هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمئاق ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5505432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمئاق ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاه  لیردراگ  یزاسون  تمرم و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030454000004 زاین :  هرامش 

رهشمئاق ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشمئاق ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاه  لیردراگ  یزاسون  تمرم و  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814764393 یتسپ :  دک  رهشمئاق ،  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  رهشمئاق  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42175413-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42175413-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505666 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفه  هقطنم  رد  یتاغیلبت  دربارتسا  بصن  تخاس و  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2/618/610/826 لایر )  ) هیلوا دروآرب  تمیق 

.دوشیم تخادرپ  راکنامیپ  هب  هدوزفا  شزرا  مان ، تبث  یهاوگ  هئارا  تروصرد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ررقم  دعوم  زاسپ  هدشتفایرد  ایو  مهبم  شودخم ، طورشم ، یاهداهنشیپ  هب  - 

.دیامن هئارا  یبتک  تروصهب  ار  دوخ  داهنشیپ  تاصخشم ، هشقن و  ساسارب  دیاب  هدنهدداهنشیپ  - 
.تسا راتخم  ای  زاجم  اهداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  - 

تباب کناب  دزن  زاریش  تفه  هقطنم  یرادرهش  باسحهب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  هئارا  قیرطزا  نامیپ  غلبم  لک  تخادرپ 5 % هب  فظوم  مالعتسا  هدنرب  - 
...و .دشاب  یم  دادرارق  داقعنا  زالبق  نامیپ  تادهعت  ماجنا  نسح 

:: 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

رهشمئاق رهشمئاق ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یزاسون   یزاسون وو   تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8989

یتاغیلبت یتاغیلبت دربارتسا   دربارتسا بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLYAMIDO AMINE EPOXY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002022 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: 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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یاههار  ناردلاچ و  ، یوخ یتالصاوم  یاهروحم  رد  هدافتسا  تهج  تازیهجت  ریاس  سکاب و  ، هلول دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000076 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POLYAMIDO AMINE EPOXYPOLYAMIDO AMINE EPOXY ناونع : : ناونع 9191

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار وو   ناردلاچ   ناردلاچ ،، یوخ یوخ یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   سکاب   سکاب ،، هلول هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لامش  یدیشروخ  یقرب و  نز  کمشچ  یاهغارچ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000075 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکتزا و  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا لامش   لامش یدیشروخ   یدیشروخ وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایدر یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  ییویدار و  هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003199000006 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم لوئسم  .ددرگ  تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب   . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لماک  تروصب  اضماورهم  لیمکت  زا  سپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرماع 09123730853 سدنهم 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایدر بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو  غارچ 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامرف یراذگ  تمیق  ینف  تاصخشم  تسویپ و  قبط  دنشاب و  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  رد  دیاب  امتح  ناگدننک  نیمات 

1101094675000032 زاین :  هرامش 
لوفزد قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلامیه  حرط   W 150 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 240 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لوفزد ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  لوفزد  یراکش  مراهچ  هاگیاپ  یوربور  نابعش  موس  یوک  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6461645954

42550335-061  ، 42418015-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42418014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تسویپ   تسویپ قبط   قبط وو   دنشاب   دنشاب ناتسزوخ   ناتسزوخ قرب   قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش تسیل   تسیل رودنو   رودنو ردرد   دیاب   دیاب امتح   امتح ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات تاو   تاو   150150 غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
دنیامرف دنیامرف یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق

9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطاقت  هس  لحم  رد  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  هعسوت و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09153404103 هرامش 

1101006008000017 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  یتراجت  مان  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  دربراک   LED رگشیامن لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

یرادهگن5506044 ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع 
رغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 55) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عطاقت عطاقت هسهس   لحم   لحم ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هعسوت   هعسوت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 86 ھحفص 64 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5504403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش زاگ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیافرد  یتساوخرد  ینف  تاصخشم  طیارش و 

1101030342000026 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هنهد 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  دنب  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000168 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیلخت  لقنو و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: 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

هبعش هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9797

ددع ددع کیکی   دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش  - 00:00  - 1401/04/31 عورش :  خیرات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
00:00  - 1401/05/08 نایاپ : 

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 00:00عبنم  - 1401/05/08 دانسا :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرک نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  سکمیات )  ) ددرت لرتنک  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 500.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک سسکا  ددرت و  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000595 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   MACROSAT یتراجت مان   PSG لدم ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  لیمکت و  دیاب  تسویپ  تسیل  .دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  زاین  زا  قیقد  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سکمیات سکمیات  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  مالیا  یس  یپ  زکرم  ددرت  لرتنک  سسکا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000593 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا هک  یناگدننک  تکرش  ( 2 .دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب  دادرارق  ینوناق  تاروسک  تخادرپ  ددرگ و  یم  راذگاو  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  راک  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفص 09188427544 سدنهم  یگنهامه.دندرگ : یم  فذح  نایضاقتم  تسیل  زا  دنیامنن ، یراذگراب  داتس  هناماس  رد  لماک  تروصب  ار  ءاهب  مالعتسا 

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

33381489-084  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یپیپ   زکرم   زکرم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 86 ھحفص 67 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5506247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تاصخشم و  قبط  * یزادنا هار  بصن و  اب  ناوخ  دکراب  هارمهب  ینایم  هاگتسد  کی  یرانک و  هاگتسد  ود  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم راک  مامتا  زادعب  زور  هیوست 45   * یتسویپ

1101000001000096 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

JDN- لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  هجرد  راد 45  هیواز  یبوچ  رد  اب  لیتسا  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 
یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   TS860-AW

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تاصخشم و  قبط  * یزادنا هار  بصن و  اب  ناوخ  دکراب  هارمهب  ینایم  هاگتسد  کی  یرانک و  هاگتسد  ود  ددرت  تیگ  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راک  مامتا  زادعب  زور  هیوست 45   * یتسویپ

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   ناوخ   ناوخ دکراب   دکراب هارمهب   هارمهب ینایم   ینایم هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   یرانک   یرانک هاگتسد   هاگتسد ودود   ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000117 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراددوخ  ادج  تساوخرد  ریاغم  تمیق  هئارا  زا  یتسویپ -  تاصخشم  قبط  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5504665 یزادنا  هار  بصن و  نیبرود و  هیاپ  هارمهب  ناوخ  کالپ  هحفص 55)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاههاگتسد5505981 تاعالطا  طخرب  لاسرا  ییویدار و  هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن  ، دیرخ
بایدر

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( تیگ تیگ  ) ) یدورو یدورو برد   برد لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

88MTL لدم یزرواشک  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003988000088 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدهع هب  لمح  هیارک  ناجنز  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاسرابنا  لیوحت  تالغدرز  گنز  شیاپ  یاهروسنس  بصن  تیلباقاب  88MTL لدم یزرواشک  شیاپ  متسیس  - 

( دشدهاوخ ماجنا  هطوبرم  سانشراکداتزا  سپ  اه  تخادرپ  هیلک  ) .دشابیم هدننک  نیات 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناجنز ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاسرابنا  لیوحت  تالغدرز  گنز  شیاپ  یاهروسنس  بصن  تیلباقاب  88MTL لدم یزرواشک  شیاپ  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشدهاوخ ماجنا  هطوبرم  سانشراکداتزا  سپ  اه  تخادرپ  هیلک  ) .دشابیم هدننک  نیات  هدهع  هب  لمح  هیارک 

4513713118 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یلامش -  یدعس  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443032-024 :: 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

یکشزپنادند هدکشناد  للملا  نیب  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5504581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8888 MTLMTL لدم لدم یزرواشک   یزرواشک شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 104104

ینابیتشپو ینابیتشپو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ترجا.دوش   ترجا.دوش تمیق   تمیق مالعا   مالعا طیارشودادعت   طیارشودادعت لماش   لماش تسارح   تسارح همانو   همانو بسحرب   بسحرب .....و   .....و هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
 . . دوش دوش مالعاروتکاف   مالعاروتکاف شیپ   شیپ کیکی   یطیط   اجکی   اجکی یلک   یلک

105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.....و هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش مالعاروتکاف  شیپ  کی  یط  اجکی  یلک  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن و  ترجا.دوش  تمیق  مالعا  طیارشودادعت  لماش  تسارح  همانو  بسحرب 

1101090580000012 زاین :  هرامش 
یکشزپنادند هدکشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 6 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
ینوس یتراجت  مان   ACYRK81 لدم ردولوتا  پیت  دربراک  تینوی  کر 1  لیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-E438P لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

کین تس  هدننک  هضرع  عجرم  کین  تس  یتراجت  مان   STU6000 لدم  kVA 6 ناوت  line interactive عون  UPS الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   MAISA-AHP3XX لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زاس و  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنهامه یلامآ  سامت 09128705272  هرامشاب  دیدزاب  تهج  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  یرازگرابدیدزابزادعب  دشابیم  یرابجا  لحمزادیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناسانشراک ینفداتوراک  ماجنا  زا  سپ  هیوست  بسحربدوش 

1417653761 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یکشزپنادند  هدکشناد  ناهام  کراپ  یور  هب  ور  ناهام  نابایخ  دابآ  لدبع  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55844460-021  ، 55845425-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55845525-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  همارم  یلغاب  یاتسور  یرایهد   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ ،  یزادنا  هار  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095749000003 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  همارم  یلغاب  یاتسور  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن دات  امش  مالعتسا  هنرگ  دامرف و  مادقا  هناماس  رد  تسویپ  یراذگراب  لیمکت و  تبسن  افطل  مالعتسا  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  دروم  تاعطق  نیمات  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  هب  مزلم  هدنرب  تسا  راتخم  اهداهنشیپ  در  ای  لوبق  رد  یرایهد  دوش 

4973117566 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هناخ  بنج  یلصا  هداج  همارم  یلغاب  یاتسور  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347553-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347553-017 :: 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

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003086000046 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  لصا  دیاب  امتح  هدش  هیارا  یاهنیبرود  یمامت  - تسیل قبط  - الاک تلاصا  دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یم  تمارغ  بلط  هدرک و  تیاکش 

1746913411 یتسپ :  دک  راصح ،  هخرس  کراپ  لخاد  ینیسای  دیهش  نابوتا  سراپ  نارهت  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77355781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77332400-021 :: 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

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یزادنا   یزادنا هار   هار تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 106106

یمشچ یمشچ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 86 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hqm2m69r7l36e?user=37505&ntc=5504628
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5504628?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lgv9h3pak5evf?user=37505&ntc=5504823
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5504823?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبتک مالعتسا  یمومع  ناوخارف  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

800/11989 :: یهگآ یهگآ هرامش   یگدامآ 1401/05/15هرامش مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر دروآرب 1.548.808.000  یرظتنم - دیهش  رابنا  کینورتکلا  تظافح  تشادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسدنهم دحاو  یرظتنم  دمحم  دیهش  تفن  رابنا  تاسیسات  ناهفصا  هاگشیالاپ  بنج  ناگدازآ  نابوتا  رتمولیک 5  ناهفصا   :: سردآ سردآ

03138162575 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5505385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  لک و  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، ههام  تامدخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000032 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هجوت  هیحالصا  لیاف  هب.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 108108

هعبات هعبات ردانب   ردانب وو   لکلک   هرادا   هرادا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت ههام   ههام تامدخ  33   تامدخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5505762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000026 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( BL4TWD-IFV(S)(Z لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

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

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

5506224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  هناماس  ریمعت  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000364 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

یهیجوت هسلج  انمض  .دشاب  یم  ریذپناکما  تعاس 11:00  تیاغل 1401/05/05  یاهخیرات 1401/05/02  رد  یروضح  تروصب  طقف  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  رکذ  تاحیضوت  تسویپ  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس  .ددرگ  یم  رازگرب  تسارح  هرادا  رد  تعاس 11:00  خیرات 1401/05/05  رد 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132529-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

رهشوب ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5506316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمریب  هوک  هقطنم  یزاس  دنمشوه  تهج  تاقلعتم  نودرگ و  ماد  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تمدخ  حرش  قبط 

1101003512000011 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( BL4TWD-IFV(S)(Z لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515877473 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یروشاع -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33537063-077  ، 33662055-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662053-077 :: 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 زاگ شیالاپ   شیالاپ تکرش   تکرش کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس ریمعت   ریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 11 11 1 1

تسویپ تسویپ تمدخ   تمدخ حرش   حرش قبط   قبط یمریب   یمریب هوک   هوک هقطنم   هقطنم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم وو   نودرگ   نودرگ ماد   ماد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هتسب  رادم  نیب  رود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004835000009 زاین :  هرامش 

رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم یردان - یاقا  نفلت 09133253759  اب  یگنهامه  تهج   - دیسررس 26/6/1403 هب  ازخا 005  تخادرپ  هقیرط  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدیدرگ  ظاحل  دیرخ  تردق  اب  روتکاف 

8319638745 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  یبونج  یدعس  یاهتنا  رهش  نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45210006-031  ، 45210005-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45210006-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5504563 یاههاگتسیا  گنیروتینام  تاریمعت  هحفص 30)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5504571 تراظن  یاه  نیبرود  ریمعت  یرادهگن و   ، هحفص 55)ینابیتشپ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5504665 یزادنا  هار  بصن و  نیبرود و  هیاپ  هارمهب  ناوخ  کالپ  هحفص 55)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا5504871 هداج  یمومع و  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 55)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5505598(Access Control  ) یسرتسد لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیب   نیب رود   رود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ربتعم 5  دنرب  لاناک  یاراد 8   NVR هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000167 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلختو  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

ددع5504770 ربتعم 5  دنرب  لاناک  یاراد 8   NVR هاگتسد هحفص 77)دیرخ  )  nvrnvr

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ و5506347 تسیل  قبط  قیرح  افطا  متسیس  هب  یدازا  هبعش  یلم  کناب  تاناما  قودنص  زیهجت 
هدش تسویپ  طباوض  طیارش و 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شتآ5505039 نامزاس  هیدات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
یناشن

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ددع ددع   55 ربتعم   ربتعم دنرب   دنرب لاناک   لاناک   88 یاراد   یاراد   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

5504445EX-TECH" MANUAL CALL POINT LIMIT SWITCHES"(35 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سردآ5504884 قیرح  مالعاو  فشک  متسیس  ندومنراک  هب  هدامآو  یئزج  تاریمعتو  یرادهگن  یربهار 
تسویپ ینف  طیارش  حرش  هب  قیرحءافطا  متسیسو  دنمشوه  ریذپ 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تساوخرد5505841 قباطم  قیرح و ....  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 35)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا5506526 نامتخاس  قیرح  مالعا  تهج  یکیفار )  ) کیاف یترارحو  یدود  ریذپ  سردآ  هحفص 35)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000598 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   SACOA یتراجت مان   AP-212 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 113 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5505933 سسکا  ددرت و  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یس5505979 یپ  زکرم  ددرت  لرتنک  سسکا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یاهمتسیستایلمع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دیرخ5506079 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

هحفص 79) سسکا  ( سسکا

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 86 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ehtsbusz8aqd3?user=37505&ntc=5506079
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5506079?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5504665 یزادنا  هار  بصن و  نیبرود و  هیاپ  هارمهب  ناوخ  کالپ  هحفص 55)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5505281 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5505835( تسویپ حرش  قباطم   ) قیرح نالعا  متسیس  مزاول  ملق  هحفص 35)هس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا5506526 نامتخاس  قیرح  مالعا  تهج  یکیفار )  ) کیاف یترارحو  یدود  ریذپ  سردآ  هحفص 35)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شخپوراد یماد  یاهوراد  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یرادا 1401/5/10هرامش تقو  نایاپ  ات  زا 1401/5/1   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE TAPE BACKUP زاس هریخذ  هاگتسد  کی  رورس HPE ProLiant DL380Gen10 و  هاگتسد  کی  دادعت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 220  66945732 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5504548 هاگتسد  کی  دادعت  هحفص 80)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 86 ھحفص 80 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  ینوئدراکآ 1*2.34  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000169 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدیجک یقداص  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یتراجت  مان  یرتم  لوط   cm 140 عافترا  V5 لدم ینوئدراکآ  دنب  هار  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلختو  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5504886 کی  دنب  هار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینوئدراکآ5506142 برد  هحفص 81)دیرخ  دنب  ( دنب هار   هار

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5506435( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینوئدراکآ ینوئدراکآ برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 86 ھحفص 81 
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ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ،  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هارمه لاتیجید  ءاضما  رازفا  مرن 

1101001153000013 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

UPIN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ایرآ  تراک  انبم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MCAC یتراجت مان   UP0503 لاتیجید اضما  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ کرادم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یکناب ،  تایلمع  لک  هرادا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993078-021  ، 60993060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

60994182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه لاتیجید   لاتیجید ءاضما   ءاضما رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ رارقتسا ،  ،  رارقتسا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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کارا ریبکریما  یشزومآ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USB ییاپ لادپ  متسیس  رچپک ،  تراک  هنایار ،  لماک  متسیس  هارمهب   EG-2490K لدم یکشزپ   flexible پوکسودنآ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Rca&BNC یپوکسودنآ و رازفا  مرن  و 

1101000478000029 زاین :  هرامش 
ریبکریما ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ یلخاد  بط  هدننک  هضرع  عجرم   PENTAX هدنزاس عجرم   EG-2490K لدم یکشزپ   flexible پوکسودنآ هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تنامض هارمه  هب  دادرارق  هاگتسد و  یتناراگ  هدنشورف /  اب  شزومآ  بصن و  لاسرا و  یاه  هنیزه  هیلک  ریبک ،  ریما  ناتسرامیب  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یمازلا  IMED تیاس هدیئات  یمازلا /  یکناب  همان 

3819693181 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  ناتسرامیب  یدهلا  ملع  یادتبا  مرخ  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33135075-086  ، 33135775-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120209-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو   USBUSB  ییاپ ییاپ لادپ   لادپ متسیس   متسیس رچپک ،  ،  رچپک تراک   تراک هنایار ،  ،  هنایار لماک   لماک متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب   EG-2490KEG-2490K لدم   لدم یکشزپ   یکشزپ   flexibleflexible پوکسودنآ   پوکسودنآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
Rca&BNCRca&BNC  وو یپوکسودنآ   یپوکسودنآ رازفا   رازفا مرن   مرن

1 191 19
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مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5504859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095303000018 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
6030B نناک یرزیلرتنیرپ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/05/07 زاین :  خیرات 
نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه5504358 لاتیجید  ءاضما  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ،  هحفص 81)دیرخ ، رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5504466 مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ5504473 هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5504507(. تسویپ قبط  ) یلنسرپ یاه  هدنورپ  کینورتکلا  هحفص 21)ویشرآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تمیق5504581 مالعا  طیارشودادعت  لماش  تسارح  همانو  بسحرب  .....و  هتسب  رادم  نیبرود 
 . دوش مالعاروتکاف  شیپ  کی  یط  اجکی  یلک  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن و  ترجا.دوش 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراک5504780 هنایار ،  لماک  متسیس  هارمهب   EG-2490K لدم یکشزپ   flexible پوکسودنآ هاگتسد 
Rca&BNC یپوکسودنآ و رازفا  مرن  ییاپ USB و  لادپ  متسیس  رچپک ، 

هحفص 81) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یزاس5504796 هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  یتناراگ  یرادهگن و  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلوولیک5504832 قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرن  تخس و  تارغت  هحفص 21)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

60306030 BB نناک نناک یرزیلرتنیرپ   یرزیلرتنیرپ ناونع : : ناونع 120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

55048596030B نناک هحفص 81)یرزیلرتنیرپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ربراک5505040 شیوداپ 1050  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لتاکلآ5505265 نفلت  زکرم  یناسرزورب  رازفا  مرن  تراک و  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاس 55054091401 متسیس  ناراکمه  تکرش  یلامو  یرارادا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 21)دادارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5505459 ۀچراپکی  دورو  تّیوه و  زارحا  ۀناماس  دنمشوه  تلود  تامدخ  یّلم  هحفص 21)ۀرجنپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5505762 تسیل  قبط  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبط5506181 صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنس5506227 کیلک  رازفا  مرن  هحفص 21)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرش5506316 قبط  یمریب  هوک  هقطنم  یزاس  دنمشوه  تهج  تاقلعتم  نودرگ و  ماد  نیبرود  دیرخ 
تسویپ تمدخ 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5506337 کرادم  قبط  هتسب  رادم  نیب  رود  بصن  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5504571 تراظن  یاه  نیبرود  ریمعت  یرادهگن و   ، هحفص 55)ینابیتشپ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5505281 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5505598(Access Control  ) یسرتسد لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5505629( سکمیات  ) ددرت لرتنک  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک5505933 سسکا  ددرت و  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یس5505979 یپ  زکرم  ددرت  لرتنک  سسکا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یاهمتسیستایلمع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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