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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 دادرم   دادرم   66 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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   ,149هکس 150 , 000149, 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,990 , 000140 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس223,400223,400رالد سیئوس کنارف   332کنارف ,900332 ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,200 , 00082 ,200 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع249,300249,300رالد ناتسبرع لایر   86لایر , 18086 , 180

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,200 , 00052 ,200 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,90032 ,900

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,737,00013,737,000یالط سیلگنا دنوپ   ,389دنوپ نپاژ030389,030 نپاژ نینی   دصکی   236,570236دصکی ,570

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3737))

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

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

زا 42 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 34

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

( 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 مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 42 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

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

زا 42 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 42 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یروانف تامدخ  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  بذج  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( یصصخت رازگراک  )

1401/05/06 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kstp.ir :: عبنم تادنتسمعبنم هارمه  هب  هام  رویرهش  ات 25  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یروآون اقترا  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  یصصخت ) رازگراک   ) یروانف تامدخ  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  بذج  ناوخارف  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
دیامن یصصخت  یاه  هزوح  رد  رازگراک  بذج  هب  مادقا  دوخ  روانف  یاهدحاو  تامدخ  تالوصحم و  یزاس  یراجت  یروانف و  هعسوت 

تامدخ تالوصحم و  یزاس  یراجت  یروانف و  هعسوت  یروآون ،  اقترا  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  یوضر  ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  دناسر  یم  عالطا  هب  هلیسونیدب 
 : دیامن ریز  یصصخت  یاه  هزوح  رد  رازگراک  بذج  هب  مادقا  دوخ  روانف  یاهدحاو 

 : لماش یروانف  تیریدم  تامدخ  - 1
(، TRL  ) یروانف غولب  حطس  یبایزرا  - 

 ، تکرش ماهس  ینف و  شناد   ، یروانف یراذگشزرا  - 
یروآون ماظن  رارقتسا  - 

ینف شناد  لاقتنا  یروانف و  لاقتنا  - 
ینف شناد  یزاس  دنتسم  - 

یزاس یراجت  یاهدادرارق  یقوقح و  تامدخ  - 
لماش یونعم  تیکلام  - 

قالخ یگنهرف و  عیانص  هزوح  رد  یتظافح  یتبث و  تامدخ  - 
 ، رازفا مرن  - 

 .. یناگرزاب و تراک  ریظن  اهراک  بسک  زاین  دروم  یاهزوجم  ذخا  یراجت و  مئالع  - 
درادناتسا ذخا  تیفیک و  نیمضت  - 

 : یروانف رازاب  هعسوت  - 
 : لماش هناروانف  ناینب و  شناد  تالوصحم  یبایرازاب 

 ، گنیتکرام لاتیجید  - 
 ،..( یراجت یاه  تایه  مازعا   ، یجراخ یاه  هاگشیامن  رد  روضح  زا  تیامح  یللملا ،  نیب  اهزوجم ی  ذخا   ) تارداص یجراخ و  یناگرزاب  - 

رازاب قیقحت  تاشرازگ  نیودت  - 
یبایرازاب یاه  همانرب  یارجا  نیودت و  زا  تیامح  - 

لوصحم یفرعم  تاغیلبت و  - 
: یلام نیمات  - 4

 ، یصخش راذگ  هیامرس   ) هناروآون هناروانف و  یاه  حرط  یارب  راذگ  هیامرس  بذج 
یبای یرتشم   ، راذگ هیامرس  بذج  فده  اب  هناروانف  یاهدادیور  یصصخت و  یاه  هاگشیامن  یرازگرب  - 5

اهالاک صیخرت  کرمگ و  -6
یتایلام یرادباسح و  تامدخ  - 7

یزاس لدم  عیرس و  یزاس  هنومن  هب  طوبرم  تامدخ  - 8
یتعنص یحارط  اب  طبترم  تامدخ  - 9

یاه تکرش  یبایزرا  شریذپ و  هورگراک  یاروش  هب  یئاهن  شریذپ  یارب  بختنم  یاه  تکرش   ، یضاقتم یاه  تکرش  باختنا  مرف و  لوصو  زا  سپ  تسا  رکذب  مزال 
.دش دنهاوخ  توعد  یروانف  تامدخ  هدنهد  هئارا 

(( یصصخت یصصخت رازگراک   رازگراک  ) ) یروانف یروانف تامدخ   تامدخ هدنهد   هدنهد هئارا   هئارا یاه   یاه تکرش   تکرش بذج   بذج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : - - ناونع 11

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

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

زا 42 ھحفص 5 
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 : شریذپ طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقوقح راتخاس  ندوب  اراد 

تمدخ هئارا  هزوح  دروم  رد  راک  هقباس  لاسکی  لقادح  ندوب  اراد 
تامدخ هئارا  نسح  ندوب  اراد 

اضاقت دروم  هزوحر  صصختم د  یناسنا  عبانم  ندوب  اراد 
روانف ناینب و  شناد  یاه  تکرش  یناینب و  شناد  یاضف  اب  ییانشآ  احیجرت 

:: سردآ سردآ

روپ هجاوخ  رتکد  مناخ   - 05135003288 یریگیپ :   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: bdc@kstp.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ystp.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندعم و 4- - 3 یجاسن ، - 2 تسد ، ناپ  عیانص  دالوف و  لماش 1 - یصصخت  هزوح  راهچ  رد  دزی  یاهقطنم  رازاب  نف  نارازگراک  یریگراک  هب  باختنا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  لیذ  طباوض  طیارش و  اب  کیمارس  یشاک و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبایرازاب رتفد  دزی ، یروانف  ملع و  کراپ  یرهطم ، دیهش  نابایخ  دزی ، سردآ  هب  دزی  یاهقطنم  رازاب  نف  هناخریبد  لحم   :: سردآ سردآ

03537260089-09134547339 :: 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

5524997، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رازاب رازاب نفنف   یصصخت   یصصخت نارازگراک   نارازگراک باختنا   باختنا وو   بذج   بذج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 42 ھحفص 6 
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ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/8  دانسا  تفایرد   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524823 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   سار   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  تسارح  گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.400.000.000  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ترازو  هناخریبد  فلا  تکاپ  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
هناخ ترازو  تاسلج  رالات  ییاشگزاب 

:: نفلت :: 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

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتحم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایرد  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت ییارجا  روما  ماجنا  تهج  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییارجا یاه  تیلاعف  هنیمز 

ژراشوبروت رنرواگ و  اهروتارنژ ، لزید  هنامز ، ود  یلصا  یاهروتوم  لماش  یلخاد  قارتحا  یاهروتوم  . 1
.ناکس هناورپ و  یلصا ، تفاش  . 2

ریافیرویپ و ....  روسادنک ، اهرلوک ، عاونا  رلیوب ، دننام  هناخروتوم  یعرف  تازیهجت  . 3
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تخاس و یحارط ، هورگ  سراف ، جیلخ  یزاس  یتشک  یداصتقا  هژیو  هقطنم  سابعردنب ، برغ  یرتمولیک   37: سردآ هب  کرادم  لاسرا  تسپ  قیرط  زا  لاسرا   :: سردآ سردآ
گرزب یاهروانش  تاریمعت 

پاستاو 093996511818 ینایاس و  یاقآ   09399651818 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.drydock@isoico.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم قاتا   قاتا یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

تاریمعت تاریمعت ییارجا   ییارجا روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 42 ھحفص 7 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140001129 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم :: 1401/05/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس لا  یپ  تازیهجت  نیمات  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

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0109013-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/20هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس یکدی  تاعطق  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

یسیس لالا   یپیپ   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

چوس چوس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 42 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5525801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم رپتسا  سنمیز و  روتومورس   EW HOF تساوخرد 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف 1 دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

markazi.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهپ دناب  یاه  سیورس  یبایرازاب  شورف و  تیلماع  بذج  باختنا و  ییاسانش ، ناوخارف  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08632261003 :: 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

روتوم روتوم رپتسا   رپتسا وو   سنمیز   سنمیز روتومورس   روتومورس   EW HOFEW HOF  تساوخرد تساوخرد ناونع : : ناونع 77

نهپ نهپ دناب   دناب یاه   یاه سیورس   سیورس یبایرازاب   یبایرازاب وو   شورف   شورف تیلماع   تیلماع بذج   بذج وو   باختنا   باختنا ییاسانش ، ، ییاسانش ناوخارف   ناوخارف دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 42 ھحفص 9 
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یزکرم ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2  :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش  1401/5/4  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

markazi.tci.ir :: عبنم یلاعبنم  1401/5/4  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاف یاو  کنیل  رتسب  رب  یتارباخم  سیورس  شورف  یگدنیامن  بذج  باختنا و  ییاسانش ، ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08632261003 :: 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

زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ک / 1003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش هصقانم دانسا  شورف  عورش  خیرات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/15 هصقانم : دانسا  شورف  نایاپ  خیرات  . 3 1401/05/08

alborz.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14:00  زا  لبق   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس زا  لبق  ج ) ب ، فلا ،  ) یاه تکاپ  : داهنشیپ میلست  خیرات   - 1401/05/22

خیرات 1401/05/22 هبنش  زور   14

5524800 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  کی  زور  تعاس 10  : ییاشگزاب خیرات   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/05/23

قیرط زا  زور  تدمب 365  دادرارق  حرط  هلماعم و  طیارش  ساسارب  ار  یکنرت )  ) یتارباخم هکبش  هعسوت  فلا )  ) یمجح حرط  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دشاب  یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  یاراد  هک  یقوقح  طیارش  دجاو  یناریا  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم 

زیراو هسانش  اب  هرامش 5994315616  باسح  هب  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  ) لایر غلبم 545/000  زیراو  رب  ینبم  هطوبرم  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زربلا هقطنم  تارباخم  مان  هب  جرک  یزکرم  هبعش  تلم  کناب  دزن   179598011038139

( زربلا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هجو  رد  أفرص  ( ) لیو نویلیم  هاجنپ  دصشش و  درایلیم و  کی   ) لایر  1/650/000/000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس 
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همان  زور  یهگا  هنیزه 

فکمه هقبط  زربلا ،  هقطنم  تارباخم  گنهرف ،  نابایخ  نواعت ،  راولب  دابآ ،  نسح  یرادا  کرهش  یناقلاط ،  نادیم  جرک ،  ناتسرهش  رد  عقاو  هناخریبد  دحاو   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCALBORZ.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

یاف یاف یاو   یاو کنیل   کنیل رتسب   رتسب ربرب   یتارباخم   یتارباخم سیورس   سیورس شورف   شورف یگدنیامن   یگدنیامن بذج   بذج وو   باختنا   باختنا ییاسانش ، ، ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

(( یکنرت یکنرت  ) ) یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت فلا ) ) فلا  ) ) یمجح یمجح حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 42 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدمرخ و زکا  رم  تفاظن  تظافح و  تباث ،  نفلت  نیکرتشم  تامدخ  کرتشم ، ) یدورو  ات  تسپ  هبعج   ) ییاوه لباک  هکبش  یرادهگن  یراذگاو "  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش لک 1500  دادعت  اب  لایر  دروآرب 540/000/000 غلبم  اب  هدش  هئارا  طیارش  دانسا و  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  تشدمرخ  یتعنص 

دیامن مادقا  یلخاد  ربتعم  ناراکنامیپ  اب  دادرارق  دقعو  اهب  مالعتسا  ذخا  اب  راک "  لاح  رد  نفلت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیسوادص  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  رد  عقاو  هرادا   :: سردآ سردآ
نیوزق هقطنم 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 1003/ک/1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خروم 22/05/1401عبنم هبنش  زور  ت 14:00  ــ عاس زا  لبق   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525272 :: هرازه هرازه خروم 23/05/1401دکدک   هبنش  کی  زور  تعاس 10   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تدمب 365 دادرارق  حرط  هلماعم و  طیارش  ساسارب  ار  یکنرت )  ) یتارباخم هکبش  هعسوت  فلا )  ) یمجح حرط  یارجا  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

زکا زکا رمرم   تفاظن   تفاظن وو   تظافح   تظافح تباث ،  ،  تباث نفلت   نفلت نیکرتشم   نیکرتشم تامدخ   تامدخ ییاوه ،  ،  ییاوه لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت فلا ) ) فلا  ) ) یمجح یمجح حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 42 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2bcrh8szazlws?user=37505&ntc=5524962
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0045016 هرامش :  دیرخ  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات خیرات 12/05/1401  زا  .تشاد  ( دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و 

.( خیرات 22/05/1401

nidc.ir :: عبنم یبایزراعبنم یاهمالعتسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
 .( خیرات 05/06/1401 یفیک (. 

5525743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- LOGGING TOOLS PCI-H یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
( وروی  ) دروآرب 40,216 غلبم 

وروی نیمضت 2,011  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  نلاس 113 - لوا - هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها - سردآ :  :: سردآ سردآ
 06134148660 سامت :  هرامش  ناناوج –  مناخ  الاک - یجراخ 

قاتا 107-  – B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - همانتنامض  لیوحت  لحم 
061 34148580 سامت 341485690 061 – هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد 

:: 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/80/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/5  زا  دانسا   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526008 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ نوتیز 7  نوتیز )  رهم  نکسم  هعسوت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: 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

تسارح5524823 گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

LOGGING TOOLS PCI -HLOGGING TOOLS PCI -H ناونع : : ناونع 1313

رهم رهم نکسم   نکسم هعسوت   هعسوت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ 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 42 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5524997، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رازاب5526027 نف  یصصخت  نارازگراک  باختنا  بذج و  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8/10855 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524976 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ور هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 8 یرادرهش  ینیمخ  ماما  نادیم   :: سردآ سردآ

31295137 :: 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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 42 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

شور یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  هدرشف 

1401/05/05 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524997 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   یفیک 1401/5/30 -  یبایزرا  دانسا  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/6/6 رد  هصقانم  دانسا 

یتناراگ و شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ، تازیهجت ، نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یریوصت  تراظن  شیاپ و  متسیس  هلاس  ود  یتناراو 

یرادرهش .ناشاک  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 20.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  زا  هصقانم  دانسا  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525296 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هثداحرپ 1401 طاقن  تهج  ینمیا  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 67506340925 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا داتس  هناماس   :: سردآ سردآ

08433338400 :: 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

،، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاسریز ، ، تخاسریز تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت (، (، ITSITS  ) ) دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح ناینب   ناینب شناد   شناد لوصحم   لوصحم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس هلاس   هلاس ودود   یتناراو   یتناراو وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ

1616

140 1140 1 هثداحرپ   هثداحرپ طاقن   طاقن تهج   تهج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسارح5524823 گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5524997، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 2  هب  تسویپ .  هب  کمایپ  تامدخ  حرش  گرب  کی  اب  قباطم  کمایپ  لاسرا  تهج  لنپ  صاصتخا  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005221000269 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام  تدم 2  هب  تسویپ .  هب  کمایپ  تامدخ  حرش  گرب  کی  اب  قباطم  کمایپ  لاسرا  تهج  لنپ  صاصتخا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  تامدخ  حرش  هگرب  افطل  * 

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

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

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   22 تدم   تدم هبهب   تسویپ .  .  تسویپ هبهب   کمایپ   کمایپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش گرب   گرب کیکی   اباب   قباطم   قباطم کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا تهج   تهج لنپ   لنپ صاصتخا   صاصتخا ناونع : : * * ناونع 1818
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم تساوخرد  هباشم /  دک  ناریا  الاک /  فیدر  هس   / SOPHOS XG-210 XG-310 XG-330 یلخاد هلاس  کی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هناماس یتسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) ءاهب مالعتسا  مرف  اب 

1101092416000242 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112717 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد هباشم /  /  هباشم دکدک   ناریا   ناریا الاک /  /  الاک فیدر   فیدر هسهس    /  / SOPHOS XG-2 10  XG-310  XG-330SOPHOS XG-2 10  XG-310  XG-330 یلخاد   یلخاد هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
(( هناماس هناماس یتسویپ   یتسویپ بتبت   هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر )) ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف

1919
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رهش دالوف  یرادرهش   :: 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   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5526090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(business advanced (renew هخسن  kaspersky سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط 

1101093426000069 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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 15 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5526092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مولع  یاه  هاگشناد  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  نیالفآ  نیالنآ و  شیاپ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ 1 و 2 مرف  )

1101090169000002 زاین :  هرامش 
ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

دشابیم راتخم  مالعتسا  لوبق  ای  در  رد  هاگشناد  - 2 دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  مالعتسا  تمیق  یرازگراب  لیمکت و  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  - ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  - یدازآراولب - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613113

33156329-024  ، 33156378-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421015-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2020

ینامرد ینامرد وو   یتشادهب   یتشادهب تامدخ   تامدخ نیالفآ   نیالفآ وو   نیالنآ   نیالنآ شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2 12 1
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

151390 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151390 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

درانرب یکیرتکلا  کرحم  رتمویسناتپ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/03/03 عورش :  خیرات 

1401/03/10 نایاپ :  خیرات 
1401/05/11 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140005587 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATEN MODEL -CE700A KVM EXTERNDER چیئوس 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

درانرب درانرب یکیرتکلا   یکیرتکلا کرحم   کرحم رتمویسناتپ   رتمویسناتپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

ATEN MODEL -CE700A KVM EXTERNDERATEN MODEL -CE700A KVM EXTERNDER چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک تراک  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

سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/05/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A036 تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس کیتاتسا  لرتنک  - A036 تراک - 

AC/PIN:0204430 A100/A036/PEW IAC

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 02122146394-02122147367 تسارح  دحاو  مود  مهن پ 18 ط  جاک ک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  یداهنشیپ  تمیق  میلست   :: سردآ سردآ

234 یلخاد 215 ,  ماهبا 07633554376 و 07633554456  عفر   :: نفلت نفلت
یمساق تقادص و  نیسدنهم 

:: 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

لرتنک لرتنک تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

A036A036 تراک   تراک ناونع : : ناونع 2525

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-162-688 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش خیرات  عورش 1401/05/05 ـ  خیرات   - 1401/05/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5526110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ،

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5525595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ددع / / دروم دادعت 788 تسویپ  ینف  تسیل  تاصخشم  قبط  یزادنا  هارو  بصن  ترجا  اب  قیرح  نالعا  متسیس  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک 

1101091936000234 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 788 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخاد 3 رپو  تسا  هدننک  نیمات  اب  ارجا  هیهن  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09390979525 نفلت  دشاب  یم  راک  مامتا  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 2626

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ترجا   ترجا اباب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 42 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5524794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  رظن  دروم  تسویپ  لیاف  حرشب  تامدخ  الاک و  هدش و  باختنا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000265000013 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یرتسگداد  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 100 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-0801H لدم  HDMI تروپ تشه  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ودشاب یم  رظن  دروم  تسویپ  لیاف  حرشب  تامدخ  الاک و  هدش و  باختنا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزکرم ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  یداتس  نامتخاس  مایخ 1  هچوک  ارهزلا  دجسم  زا  دعب  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3818994139

33418161-086  ، 33418141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33130474-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI تروپ   تروپ تشه   تشه وئدیو   وئدیو چیئوس   چیئوس  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 2828

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

151306 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151306 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تکوسرواپ تکوس harting و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/03/03 عورش :  خیرات 
1401/03/12 نایاپ :  خیرات 
1401/05/11 دیدمت :  خیرات 

:: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

149205 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149205 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس یتیمیسکارپ  چیئوس و  لول  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/29 عورش :  خیرات 
1401/02/10 نایاپ :  خیرات 

1401/05/10 دیدمت :  خیرات 

:: 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

تکوسرواپ تکوسرواپ وو     hartingharting  تکوس تکوس ناونع : : ناونع 2929

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ وو   چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000649 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریم 09155429490 سدنهم  یاقآ  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 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

ورین ورین وو   هیذغت   هیذغت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  یگداپ  هوک و  دنقرصق  یاههاگتسیا  رد  تینوی  لرتنک  هیهت  هارمهب  یزوک 041  لنپ  لرتنک  یزاسزاب  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  تامدخ و 
1101001022000650 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

حرش  قباطم   ) یگداپ هوک و  دنقرصق  یاه  هاگتسیا  رد  تینوی  لرتنک  هیهت  هارمه  هب  یزوک 041  لنپ  لرتنک  لماک  یزاسزاب  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  لمعلاروتسد و  تامدخ ، 

09155429490 یریم :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 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

نوراک تعنصو  تشک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-706-54001276 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 10-05-1401 عورش 06-05-1401  هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  یکینورتکلا - مزاول  ملق  4 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

تینوی تینوی لرتنک   لرتنک هیهت   هیهت هارمهب   هارمهب   041041 یزوک   یزوک لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3232

یکینورتکلا یکینورتکلا مزاول   مزاول ملق   ملق دیرخ  44 دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل  قبط  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  تسیل  قبط  ویسپ  تازیهجت  - 

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

1401/05/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحملگ یاقآ   03132203895 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کناب  رابناات  لمح  هنیزه 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لماک  حرش  و ...  زافکت -  یراکشوج  هاگتسد   - MDF نفلت طخ  رتست  یرتاب -  تیفرظ  رتست  هکبش -  رتست  بایدر -  هکبش و  لباک  رتست  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا 

یکیرتکلا مئالع  تاطابترا و  تن  ینف  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001121000058 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو زافکت -  -  زافکت یراکشوج   یراکشوج هاگتسد   هاگتسد  -  - MDFMDF  نفلت نفلت طخطخ   رتست   رتست یرتاب -  -  یرتاب تیفرظ   تیفرظ رتست   رتست هکبش -  -  هکبش رتست   رتست بایدر -  -  بایدر وو   هکبش   هکبش لباک   لباک رتست   رتست نیمات -  -  نیمات ناونع : : ناونع
... ...

3535

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

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

زا 42 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xghp8wk97uhvq?user=37505&ntc=5525929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5525929?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  الاک  تساوخرد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  لقن /  لمح و  ناگوان  تیریدم  ( GPS  ) بایدر متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هناماس یتسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) یلخاد

1101092416000241 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هسراپ ناهوژپ  گنروا  هدننک  هضرع  عجرم   OTRIX PLUS یتراجت مان   GEO8 لدم وردوخ  بایدر  الاک :  مان 
هاگتسد 55 دادعت : 

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

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112717 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم ( ( GPSGPS  ) ) بایدر بایدر متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3636

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

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملق هنایار 14  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000024 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
متسیس اوآ  نیت  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  اوآ  نیت  هدنزاس  عجرم   I1800HN لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 08733241337/09188719395 اب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تروص  رد  دشاب .  یم  تسویپ  مالقا  قیقد  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  یگبناوید  مناخراکرس 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: 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

5525724 . تسویپ هب  کمایپ  تامدخ  حرش  گرب  کی  اب  قباطم  کمایپ  لاسرا  تهج  لنپ  صاصتخا  * 
هام تدم 2  هب 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامرد5526092 یتشادهب و  تامدخ  نیالفآ  نیالنآ و  شیاپ  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ملق ملق   1414 هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12497 :: یهگآ یهگآ هرامش   00:00:12هرامش  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9/30   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524873 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ..و حارج  ،، دهاش هعیرشلا ، مداخ  ، هشیندا ) ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - ناراکنامیپ هتشر  هبتر -  دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  هبتر -  دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هبتر و ...  دقاف  تامدخ 

هد هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131295866 :: نفلت :: ets.mashhad.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

دهشم هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 00:00هرامش  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9:30عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524887 :: هرازه هرازه تعاس 00:00دکدک    - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم گرب  هار  سیلپ  ات  مئاق  نادیم  لصافدح  مظعا  ربمایپ  هارگرزب  هراوس (  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0511295652 :: نفلت :: ets.mashhad.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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 3838

هراوس هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالگهد یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا  هب  هجوتاب  لوط  رتم  رادقم 20000  هب  نالگهد  رهش  یاه  نابایخ  یکیفارت  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090595000123 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  20000 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یناریسکات  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  تاروما  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هیاپو  تسب  هارمه  هب  سوبوتا  هاگتسیا  ولبات  باق  ددع  دیرخ 250  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095386000001 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  رفاسم  وراب  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/07/08 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ءاضما  رهم و  دانسا  هیلک  ددرگ  تمیق  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917335981 یتسپ :  دک  تعنص ،  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37304901-035  ، 37304900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37200399-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هبهب   هجوتاب   هجوتاب لوط   لوط رتم   رتم   2 000020000 رادقم   رادقم هبهب   نالگهد   نالگهد رهش   رهش یاه   یاه نابایخ   نابایخ یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 4040

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هیاپو   هیاپو تسب   تسب هارمه   هارمه هبهب   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ولبات   ولبات باق   باق ددع   ددع   250250 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8/1085 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524974 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 8 حطس  رد  هاگتعرس  ریگتعرس و  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 5  لقادح  یربارت  هار و  ناراکنامیپ 

هبتر 3  لقادح  لقن  لمح و  کیفارت و  نارواشم 

ینیمخ  ماما  نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

31295137 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.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

نادهاز کی  هقطنم  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 10 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  یلکوت  وجشناد و  عطاقت  ( یهدنامرف هاگتسد  ) یگدننارو ییامنهار  غارچ  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091996000063 زاین :  هرامش 

نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینابرق ردان  هدننک  هضرع  عجرم   SWARCO AUSTRIA هدنزاس عجرم   FO3226012 لدم یگدننار  ییامنهار و   LED غارچ الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

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

سامت 33294450-054 هرامش.ددرگ  یراذگرابو  اضما  ، رهم ، لیمکت مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یراذگ  تمیق  لیمکت و  زا  سپ  افطل  دشاب  یم  هناماس  رد  تسویپ  تازیهجت  تسیل  مالعتسا و  مرف 

دک نادهاز ،  کی  هقطنم  یرادرهش  رون ـ  مایپ  هاگشناد  بنج  تراهم ـ  نابایخ  رهمگرزب ـ  نابایخ  یاهتنا  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153816 یتسپ : 

33294447-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294448-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتعرس هاگتعرس وو   ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

نادهاز نادهاز کیکی   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش یلکوت   یلکوت وو   وجشناد   وجشناد عطاقت   عطاقت (( یهدنامرف یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد )) یگدننارو یگدننارو ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ییاتسور  یعرف و  یاهروحم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000079 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 : 
1401/05/11 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

ناتسا ناتسا ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف یاهروحم   یاهروحم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل نهآ  هار  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 10 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  ربارب  یکیرتکلا  مئالع  طابترا و  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001261000018 زاین :  هرامش 
ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاموزلم تازیهجت و  تالآنیشام ، یشورف  هدمع  سیورس :  مان 
ددع 1054 دادعت : 

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

ماجنا.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  ناتسرل  نهآ  هار  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هتیزه.تسویپ  لیاف  ربارب  یکیرتکلا  مئالع  طابترا و  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لک  هرادا  نیا  طابترا  سانشراک  طسوت  مالقا  تیفیک  دات  اب  هلماعم 

6881837357 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  خ  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294295-066  ، 43229987-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229986-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژد نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5526070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات هک  ییولیک )  هکشب 250  راهچ  نت (  نازیم 1  هب  رباعم  یشک  طخ  صوصخم  هجرد 1  گنر )  دیفس   ) یکیفارت درس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوب دهاوخ  شهاک  شیازفا و  لباق  دصرد  25

1101090528000004 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ژد  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ماف یمیش  نموه  لیمج   kg 250 یزلف هکشب   R111 گنر دک  دیفس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ژد نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یلخاد  عبانم  زا  یقابلا  یباسحیذ و  یدقن  تارابتعا  عبانم  زا  لایر  نویلیم  300 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5981633355 یتسپ :  دک  ژد ،  نیهاش  یرادرهش  ژد  نیهاش  ناتسرهش  ژد ،  نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332295-044  ، 46322952-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46322952-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع وو   طابترا   طابترا تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

نتنت   11 نازیم   نازیم هبهب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   صوصخم   صوصخم   11 هجرد   هجرد گنر )  )  گنر دیفس   دیفس  ) ) یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هپس 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 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5526091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  ارجا  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000007 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  ارجا  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

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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ناتسدرک یتعنص  یاه  کرهش  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 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5524878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالگهد یتعنص  کرهش  هناخ  هیفصت  رباعم و  لرتنک  یارب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001242000012 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616943181 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  ناملاش - هار  هس  نارادساپ - خ  جدننس - جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661950-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661776-087 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تمیق  مالعاو  هعلاطم  تسویپ  لیاف  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005427000004 زاین :  هرامش 

یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

هب امتح  امتح  تمیق  مالعاو  هعلاطم  تسویپ  لیاف  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  هعبات  بعش  لک و  هرادا  09133850225  . دشاب هنایلاس  تروصب  مقر  کی  بلاق  رد  اهنت  یلک و  تروص 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالگهد نالگهد یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت وو   رباعم   رباعم لرتنک   لرتنک یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4848

ددرگ ددرگ تمیق   تمیق مالعاو   مالعاو هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هدش .  .  هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ لحم  زا  دیدزاب  تسویپ و  لیاف  یاهفیدر  رد  تمیق  .تسویپ  لیاف  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101004396000037 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشابیم دودرم  تمیق  دیدزاب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: 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

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5525921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ هژورپ لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف یاهفیدر   یاهفیدر ردرد   تمیق   تمیق .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا

5050

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5151
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تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000028 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 

گربدنت
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
هوکریش لباک  میس و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   PVC شکور سنج   7x0/75 mm^2 عطقم حطس  یسم  لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 350 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 350 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   LOCAL یتراجت مان   mm 47 رطق یرتم  لوط  یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
رتم 350 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
تراپ نایوپ  رینارف  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPI9U-OUTDOOR لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 

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

دیحو هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-CNB3220N لدم هکبش  تحت  یپ  یآ  لسکیپاگم  تلاب 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
روفصع لآ 

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

دیحو هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-CNB3320N لدم هکبش  تحت  یپ  یآ  لسکیپاگم  تلاب 3  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
روفصع لآ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

عجرم  UNV یتراجت مان   IPC6253SR-X33 لدم لسکیپاگم  ماد 3  دیپسا  موز  تیلباق  اب  ینوریب  طیحم  یشخرچ  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس 

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

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   HNR-3202 W4K لدم لاناک  هکبش 32  تحت   NVR ریوصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: 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

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تاقلعتم تاقلعتم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5526059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000029 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 

گربدنت
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
هوکریش لباک  میس و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   PVC شکور سنج   7x0/75 mm^2 عطقم حطس  یسم  لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 350 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 350 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   LOCAL یتراجت مان   mm 47 رطق یرتم  لوط  یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
رتم 350 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
تراپ نایوپ  رینارف  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPI9U-OUTDOOR لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 

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

دیحو هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-CNB3220N لدم هکبش  تحت  یپ  یآ  لسکیپاگم  تلاب 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
روفصع لآ 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

دیحو هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-CNB3320N لدم هکبش  تحت  یپ  یآ  لسکیپاگم  تلاب 3  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
روفصع لآ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

عجرم  UNV یتراجت مان   IPC6253SR-X33 لدم لسکیپاگم  ماد 3  دیپسا  موز  تیلباق  اب  ینوریب  طیحم  یشخرچ  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس 

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

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   HNR-3202 W4K لدم لاناک  هکبش 32  تحت   NVR ریوصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

زا 42 ھحفص 38 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5525921 هتسبرادم و  هحفص 34)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5526059 اب  هتسبرادم  هحفص 34)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5525595 هارو  بصن  ترجا  اب  قیرح  نالعا  متسیس  مزاول  هحفص 20)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 42 ھحفص 39 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5525434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دریگ رارق  هجوت  دروم  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاحیضوت  ) یتسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000013 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رف ناهج  اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم   GD-G95AC لدم یرهش  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دریگ رارق  هجوت  دروم  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاحیضوت  ) یتسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5525434 رد  هدش  مالعا  تاحیضوت  ) یتسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  یهاگشیامزآ  مالقا  دیرخ 
( دریگ رارق  هجوت  دروم  یتسویپ 

هحفص 40) روتکتد  ( روتکتد

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

یزادنا5525595 هارو  بصن  ترجا  اب  قیرح  نالعا  متسیس  مزاول  هحفص 20)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( دریگ دریگ رارق   رارق هجوت   هجوت دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاحیضوت   تاحیضوت )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 42 ھحفص 40 
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زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5525619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخرذآ نیالنآ  متسیس  هب  لاصتا  تهج  هطوبرم  رازفا  مرن  هارمه  هب   MB-918 لدم بایغ  روضح و  هاگتسد  کی  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ مولع  هاگشناد 

1201090211000041 زاین :  هرامش 
زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

- دشاب هتشاد  نیالنآ  هیلخت  تیلباق  دشاب و  هتشاد  ار  یکشزپ  مولع  هاگشناد  شخرذآ  نیالنآ  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  تسیاب  یم  امتح  سکمیات  هاگتسد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یدقن  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861393966 یتسپ :  دک  جنس ،  هداج  موسرتمولیک  زردوگیلا  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43349984-066  ، 43329236-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43329972-066 :: 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

بایغ5525619 روضح و  هحفص 40)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5525970( یصصخت رازگراک   ) یروانف تامدخ  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  بذج  ناوخارف  هحفص 5) - یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5526060 / الاک فیدر  هس   / SOPHOS XG-210 XG-310 XG-330 یلخاد هلاس  کی  سنسیال 
یتسویپ بت  هب  دوش  عوجر  ) ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تساوخرد  هباشم /  دک  ناریا 

( هناماس

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5526090 هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامرد5526092 یتشادهب و  تامدخ  نیالفآ  نیالنآ و  شیاپ  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

لیاف5524918 هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تساوخرد 
ددرگ تمیق  مالعاو  هعلاطم  تسویپ 

هحفص 34) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5524997، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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