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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   88 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 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 28 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

زا 28 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

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

زا 28 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگنک ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت  ناوخارف  شیپ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/5/1  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526526 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 gis یناکم هداد  هاگیاپ  داجیا  تاعلاطم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام   4 نامیپ :  تدم  لایر -   10.320.000.000 هیلوا :  دروارب 

: راک ریداقم  زا  یرصتخم  حرش 
، یضارا زا  یتاعالطا  کناب  کی  داجیا  نینچمه  اه و  حرط  شیاپ  یبایزرا و  اهحرط ، تاعالطا  یراذگ  کارتشا  لدابت و  یارب  بسانم  رتسب  داجیا  تهج  تاعلاطم 

کلام تاعالطا  یکیکفت ، یربراک ،

لایر  516.000.000 هدرپس :  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهش حطس  ناکنک  ردنب  رهشوب   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 400/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن  ناراکددم  نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

27370 :: 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

gisgis یناکم   یناکم هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا وو   تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 11

سنسیال سنسیال لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات 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 28 ھحفص 4 
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( دامت  ) شخپوراد هیلوا  داوم  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  نیالنآ  هلاس  سنسیال 5  اب   forti gate -200f لاوریاف هاگتسد  کی  دیرخ  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمیظع سدنهم  مناخ   02636161141 یناطلس  - یاقآ   36161316 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: internal-purchase@temad.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داهج رجف  یلخاد  یا  هداج  لقن  لمح و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم نایاپعبنم ات  یهگآ ) راشتنا  خیرات  زا  هتفه  هس   - ) 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش زور  یرادا  تقو 

5526947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا هاگرازاب  لماک  عماج و  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  ناوخارف  راشتنا  یهگآ و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح تیریدم  هب  کالپ 45  یردیح ، دیهش  نابایخ  ناگدازآ ، ورتم  هاگتسیا  بنج  یدیعس ، هللا  تیآ  هارگرزب  نارهت ، لیوحت :  :: سردآ سردآ

یلخاد :: 55820028 و 55820457 و 55820567 و 55860468  نفلت نفلت
311

www.Fajr.jahad.com :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیالنآ نیالنآ هلاس   هلاس   55 سنسیال   سنسیال اباب     forti gate -2 00fforti gate -2 00f  لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یصاصتخا یصاصتخا هاگرازاب   هاگرازاب لماک   لماک وو   عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش زا  هناماس : زا  تفایرد  فیدر 1 و 2 :  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم زا  هناماس : زا  تفایرد  فیدر 3  خروم 1401/05/15 ـ  تیاغل   1401/05/09

خروم تیاغل   1401/05/09

تمص شرتسگ   :: عبنم خرومعبنم فیدر 1 و 2 : داهنشیپ : هئارا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم فیدر 3 :  1401/05/27 ـ 

5526498 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  فیدر 1 و 2 : ییاشگزاب :   - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 10  فیدر 3 : 1401/05/29 ـ 

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تاصقانم  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هصقانم : عون  ناریا ـ  یانیمولآ  تکرش  تسیکوب  ندعم  هرامش 2  نکش  کنس  شاپ ) هم   ) رابغ درگ و  یناشن  ورف  متسیس  رپاه و  هزاس  تخاس  تایلمع  ماجنا  . 1

2001001491000029 تلود : یکینورتکلا  هناماس  رد  هصقانم  هرامش  یا ـ  هلحرم 
کی هصقانم : عون  ناریا ـ  یانیمولآ  تکرش  تسیکوب  ندعم  هرامش 2  نکش  کنس  شاپ ) هم   ) رابغ درگ و  یناشن  ورف  متسیس  رپاه و  هزاس  تخاس  تایلمع  ماجنا  . 2

2001001491000030 تلود : یکینورتکلا  هناماس  رد  هصقانم  هرامش  یا ـ  هلحرم 
رد هصقانم  هرامش  یفیک  ـ یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  هصقانم : عون  ناریا ـ  یانیمولآ  تکرش  سیلکت )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،  . 3

89 تلود : یکینورتکلا  هناماس 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

32604467 نفلت : هرامش  ناریا ـ  یانیمولآ  تکرش  مرجاج ، ناتسرهش  یلامش ، ناسارخ  ناتسا  رازگ : هصقانم  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

 - 88969737 و 85193768 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

05832272487 :: 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 متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات شاپ ـ ) ـ ) شاپ همهم    ) ) رابغ رابغ وو   درگ   درگ یناشن   یناشن ورف   ورف متسیس   متسیس وو   رپاه   رپاه هزاس   هزاس تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
(( سیلکت سیلکت  ) ) 2 12 1 دحاو   دحاو
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رهشرقاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090592000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526682 :: هرازه هرازه :: 1401/05/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  نلاس  زیهجت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشرقاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنیروتینام نلاس  زیهجت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  گنسرهش - یوربور  مق - میدق  هداج  یررهش - نارهت -  ، 1814177333 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001093968000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526690 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 5  هسالک  هسردم 12  لیمکت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هتخاس شیپ  نتب  یشک ،  دنب  یراک و  دودنا  کبس ،  یدالوف  یاه  راک  یزیر ، هتفش  یراک و  رجآ  ، نیشام تسد و  اب  یکاخ  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یاهغارچ ، اه لدبم  نزاخم و  ، مرگ بآ  یترارح  گید  یدالوف ،  یاه  هلول  ، یزیمآ گنر  یرمیلپ ، یکیتسالپ و  یاهراک  کالپ ، گنس  اب  یگنس  یاهراک  ینیچ ، کولب  و 

هینبا و یاهب  تسرهف  قبط  یغالبا  یاهراک  روتسد  تسویپ و  دروآرب  قبط  ییارجا  تایلمع  ریاس  قیرح و  مالعا  لیاسو  ییولبات ، فیعض  راشف  لیاسو  یلخاد ، یاضف 
خاش یاراد  هدوزفا ،  شزرا  رب  تایلام  % 9 یا 01/1 ،  هقطنم  بیرض  یرسالاب 41/1 و  بیرض  لاس 1401 و  تاسیسات 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ راولب   3 زاف هشیدنا  رهش   ، 3354661949 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66

55 زاف   زاف هسالک   هسالک   1212 هسردم   هسردم لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 77
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

K40106-3104801016-A :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  الاک -  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاب  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  یناشن  هب  مج ، رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
7559147127

07731682153  - 1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004010000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526702 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هنایار  تازیهجت  یتناراگ  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  - 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
.دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

یزکرم کناب  ینابیتشپ  نیمات و  هرادا  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  دیسر  ای  یکناب  طرش  دیق و  یب  همانتنامض  تروصب  لایر  هدرپس 1.150.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ا.ا.ج

پ 198  قباس ) هاگپ   ) شخبرون رتکد  شبن خ  دامادریم  راولب  نارهت  فلا و ب : یاهتکاپ  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
دانسا روما  یزکرم و  هناخریبد  هرادا  یزکرم  کناب  نامتخاس  یزکرم  کناب  لوبناتسا ک  هارراهچ  هب  هدیسرن  یسودرف  نارهت خ  فلا : یاهتکاپ  هئارا 

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

:: 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

5526526gis یناکم هداد  هاگیاپ  داجیا  هحفص 4)تاعلاطم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یتناراگ   یتناراگ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

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

نیالنآ5526944 هلاس  سنسیال 5  اب   forti gate -200f لاوریاف هاگتسد  کی  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلزناردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10010052300000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش داتس : هناماس  رد  دیدزاب  راشتنا و   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/05/03 زا  دانسا : تفایرد  تیاغل 1401/05/17 ـ   1401/05/03

خروم تعاس 19  تیاغل 

رادیرخ  :: عبنم خروم 1401/05/10عبنم حبص  تعاس 8  زا   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
حب تعاس 8  تیاغل 

5526583 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشجنپ  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/05/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا رهش  رادغارچ  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یوررب   LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هرامش  هب  یرادرهش  یکناب  باسح  هب  یرادرهش و  هجورد  یدقن  زیراو  ای  هدیازم  ردت  کرش  یکناب  همانتنامض  نیمضت : عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داتس  هناماس  رد  یرازگراب  یلزناردنب و  یرادرهش  مان  هب  یلم  کناب   3100006799001

داتس هناماس  قیرط  زا  یلزناردنب  یرادرهش  باسحب  یلم  کناب  هرامش 0107632759001  باسح  هب  زیراو  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا : دیرخ  هنیزه 

یلزناردنب یرادرهش  راک  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/009 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور  5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک  نلاس  یرصب  یعمس و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.000.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 1.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  الاک -  روما  نامتخاس  زاف 13 ) مهدزای (  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

2277-2227-2217-0773146 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش رادغارچ   رادغارچ تاعطاقت   تاعطاقت یایا   هرط   هرط یاهریت   یاهریت یوررب   یوررب   LEDLED  ریغتم ریغتم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 28 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

998139 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ هب  یلدبنگ  هداج  ناوخ  کالپ  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.700.000.000  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  سخرس  دهشم /  هداج  رتمولیک 165  یوضر  ناسارخ  ناتسا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  دحاو  هرامش 255  یلامش  یارسشناد  شبن  هوکبآ  نابایخ  دهشم  سردآ 

05137285024 :: 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

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

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

2001005265000183 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526761 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5  رباعم  یتلافسآ  یاههاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ ، رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم 5  رباعم  یتلافسآ  یاههاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ ، رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم 
یربارت هار و  هبتر 5  نیمضت :  تاحیضوت 

یدقن 
14:00 تعاس : 1401/08/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جرک یرادرهش  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

رباعم رباعم یتلافسآ   یتلافسآ یاههاکتعرس   یاههاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هدایپ ، ، هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 28 ھحفص 10 
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نارهت هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/58 - 59 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  دانسا 10  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رباعم یزاس  بسانم  یسدنه و  حالصا  تایلمع  - 

یناقاخ راهب و  یدرورهس ،  یاه  هلحم  هیحان 3  تالحم  هعسوت  یاه  هژورپ  اه و  ور  هدایپ  راهنا و  لوادج ، تمرم  یزاسهب و  - 

نیا راشتنا  هنیزه  تخادرپ  یکناب -  ربتعم  همان  تنامض  ای  یدنق  دیهش  هبعش  رهش  کناب  دزن  باسح 100785060087  هرامش  هب  زیراو  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

مود  هقبط  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یدنق  دیهش  نادیم  رد  عقاو  اهدادرارق  روما  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  هقطنم 7 ، یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نادیم  رد  عقاو  یزکرم ، هناخریبد  لیوحت 

88496906 :: نفلت :: tehran.ir business.tehran.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

لامش نارهت -  هاردازآ  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/22هرامش زا 1401/05/01   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای یقیقح  صاخشا  هب  هاردازآ  کی  هقطنم  هناتسمز  یرادهار  تایلمع  یارب  ( CMA  ) تسیز طیحم  اب  راگزاس  ادز  خی  داوم  لیوحت  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  یقوقح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا پ41 یامیس  زاف 5 خ  برغ )  ) سدق کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

09127388718 :: 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

هعسوت هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ وو   اهاه   ورور   هدایپ   هدایپ وو   راهنا   راهنا لوادج ، ، لوادج تمرم   تمرم وو   یزاسهب   یزاسهب رباعم - - رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تالحم تالحم

1414

هناتسمز هناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع یارب   یارب ( ( CMACMA  ) ) تسیز تسیز طیحم   طیحم اباب   راگزاس   راگزاس ادز   ادز خیخی   داوم   داوم لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو 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 28 ھحفص 11 
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ارح هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش یرادا  تاعاس  رد  خروم 1401/5/4  زا  دانسا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  دنرپ  نارهت -  یورتم  هژورپ  ریسم  میرح  زاین  دروم  یدرگلیم )  ) یزلف هتخاس  شیپ  هدرن  تاعطق  بصن  لمح و  دیرخ ، نیمات ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  نایضاقتم  یفیک  یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم 

هنیزه نامزاس -  مانب  هپس  کناب  باسح 5151718065011  هرامش  هب  لایر  دانسا 4.000.000  دیرخ  تمیق  لایر -  نیمضت 21.763.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  رد  تکرش  یهگآ  تبون  ود  راشتنا 

یورین زا  دعب  هراجت -  دیهش  نابایخ  یتخت -  هاگشزرو  زا  دعب  ترجه  راولب  یرهطم -  نادیم  یتخت -  هار  هس  - جیسب هارگرزب  - نارهت هصقانم : دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ
ارح هسسوم  یماظتنا - 

اهدادرارق روما  دحاو  یسدنهم -  ینف و  تیریدم  دنرپ .  ورتم  هاگتسیا  دنرپ -  نارهت -  هژورپ : سردآ 

یلخاد 181  021  - 33230547 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000181 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526950 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ  هقطنم  نایانیبان  نیلولعم و  ددرت  یارب  هدایپ  رباع  یضرع  یاه  هاگرذگ  یزاس  بسانم  یارجا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 12.500.000.000  غلبم 

غلبم هینبا -  هبتر 5  رهش -  کناب  باسح 700786948623  هب  یدقن  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 625.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  باسح 700785313795 -  هب  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر   1.000.000

اهدادرارق اهنامیپ و  روما  هرادا  متفه  هقبط  جرک  یرادرهش  لالب -  راولب  دیحوت -  نادیم  - جرک سردآ  لیوحت   :: سردآ سردآ

02635892423 :: نفلت :: setadiran.ir karaj.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5526583 هرط  یاهریت  یوررب   LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ 
رهش رادغارچ  تاعطاقت 

هحفص 9) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

ریسم ریسم میرح   میرح زاین   زاین دروم   دروم یدرگلیم ) ) یدرگلیم  ) ) یزلف یزلف هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ هدرن   هدرن تاعطق   تاعطق بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1616

ایانیبان ایانیبان وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت یارب   یارب هدایپ   هدایپ رباع   رباع یضرع   یضرع یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

5526498 ، نیمات شاپ ـ ) هم   ) رابغ درگ و  یناشن  ورف  متسیس  رپاه و  هزاس  تخاس  تایلمع  ماجنا 
( سیلکت  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5526519 کالپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

5526498 ، نیمات شاپ ـ ) هم   ) رابغ درگ و  یناشن  ورف  متسیس  رپاه و  هزاس  تخاس  تایلمع  ماجنا 
( سیلکت  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5526519 کالپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5526791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیارج هدیرب  ) اههناسر یرگشیاپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000122 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یسمش  لاسکی  تدم  هب  غالبا  نامز  زا  دادرارق  یارجا  تدم 

رگسعروپ 02158375735 یاقآ  سامت : تاعالطا 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دیارج دیارج هدیرب   هدیرب )) اهاه هناسر   هناسر یرگشیاپ   یرگشیاپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1818
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 28 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qqdrd3n7vy23s?user=37505&ntc=5526791
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5526791?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رامآ هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لیذ حرش  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس هس  یارب   mail gateway هربراک لوژام 80  . 1

لاس هس  یارب   padvish antivirus corporate SD هربراک لوژام 80  . 2
1101003011000025 زاین :  هرامش 

راما هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تمیق  مالعتسا  تسویپ  یهاوگ  ریاس  کیتامروفنا و  یهاوگ  اتفا ، صوصخب  مزال  یاه  یهاوگ  یمامت  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدکشهوژپ  یوگخساپ  تدم  نیا  لوط  رد  دیاب  تکرش  دشاب و  یم  لاس  هس  یارب  سوریو  یتنآ  تسا  رکذ  هب  مزال 

1413717911 یتسپ :  دک  کالپ 145 ،  یروکف  نابایخ  عطاقت  رهاطاباب  تابایخ  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88630440-021  ، 88725153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88725154-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

padvishpadvish هربراک   هربراک   8080 لوژام   لوژام . . 22 لاس   لاس هسهس   یارب   یارب   mail gatewaymail gateway هربراک   هربراک   8080 لوژام   لوژام . . 11 لیذ : : لیذ حرش   حرش هبهب   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
لاس لاس هسهس   یارب   یارب   antivirus  corporate SDantivirus  corporate SD

1919
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5526864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامزاس لک  درکلمع  شجنس  نامزاس و  یراج  فادها  رب  یدربهار  تراظن  هژورپ ، لرتنک  یزیرهمانرب ،

1101090246000033 زاین :  هرامش 
بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکولب ناخ   09197011179

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674503-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس لکلک   درکلمع   درکلمع شجنس   شجنس وو   نامزاس   نامزاس یراج   یراج فادها   فادها ربرب   یدربهار   یدربهار تراظن   تراظن هژورپ ، ، هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر ، ، یزیر همانرب   همانرب رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5526869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ram) یسرتسد تیریدم  هناماس  ددع  کی  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000061 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PAM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  بو  تحت   PAM یسرتسد حطس  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(ram) یسرتسد تیریدم  هناماس  ددع  کی  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا 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

(( ramram)) یسرتسد یسرتسد تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 2 12 1

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، داعبا ینف ،  تاصخشم  ، تامازلا قبط  (. FIRE DETECTION SYSTEM  ) قیرح مالعا  ییاسانش و  متسیس.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ pos اب قباطم  اه و . ..  همانیهاوگ 
1101092297000759 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 42 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  یفیک  ینف و  دیئات  لیوحت و  زا 

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

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: 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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ییاسانش   ییاسانش متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2222

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتارباخم تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002248 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TS500 لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
سیرد رغصا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-DT333 لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم   WST یتراجت مان   P4-I25002BL ینف هسانش  یگدام  نیپ  قرب 4  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هرقرق   m 250 لوط  mm 6/8 رطق  PVC شکور سنج   ohm 75 لایسکاوک یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 20 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   AND 06 NB172 04 لدم یتارباخم  دربراک  زنربرفسف  تانبرک و  یلپ  سنج  یسدع  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یدمحم هاش  اباب  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   QT/B 3060 لدم یملق  یرطاب  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

یئالم دواد  هدننک  هضرع  عجرم   WOOD PANEL یتراجت مان  یرتم  لوط   cm 121 ضرع  mussine panel هتخت الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یبآ یاه  هزاس  هدننک  هضرع  عجرم   WOOD PANEL یتراجت مان  یرتم  لوط   cm 121 ضرع  mussine panel هتخت الاک :  مان 

رتم 10 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

رون یزام  دک 123212  هاتوک  هیاپ  هناخ 2/5  لانیمرت 12 الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
وک رووتکا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   GM PARTITION هدنزاس عجرم   750x750x750 cm داعبا لیتسا  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  ینف  داهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ  .دشاب  یمن  قیقد  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زیهجت  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000096 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( دوش ماجنا  لحم  زا  دیدزاب   ) رورس قاتا  زیهجت  تخاس و  - 
( دوش ماجنا  لحم  زا  دیدزاب   ) رورس قاتا  هب  ییاج  هباج  اه و  کر  یراک  زیمت  سیورس و  تمدخ  کی 

یرون ربیف  لباک  نژویف  ددع  کی 
لوژام رواپ  نف و  یاراد  قمع 100  ضرع 60  تینوی  کر 42  ددع   2

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

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

لوسم دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  دوش -  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبنش هس  هبنشود -  هبنش -   - دیدزاب یاه  زور  دشاب -  یلام  روما 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5526489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هدنهدرادشه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000058 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

1401/05/09 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  دوش و  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا هدنهدرادشه   هدنهدرادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، یتسویپ تاصخشم  قبط  چیئوس  تراک wic1cو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000177 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریبدت هناسر  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SPA-5X1GE-V2 لدم گنیچیئوس  متسیس  دربراک  رتور  لدبم  تراک  الاک :  مان 

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

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TT-L-2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب ،، تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چیئوس   چیئوس وو   wic1cwic1c تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 28 ھحفص 22 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5526816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID زاین دروم  تازیهجت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093631000131 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  24,001 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5526879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب  PC زکرم چیئوس  اتید و  نلاس  رترونیا  تازیهجت UPS و  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000653 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09365299266 هرامش   - هزور هجو 45  تخادرپ  - تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  بصن  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

RFIDRFID  زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2727

PCPC  زکرم زکرم چیئوس   چیئوس وو   اتید   اتید نلاس   نلاس رترونیا   رترونیا وو     UPSUPS تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 28 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

5526479 - لاناک طبض 8  هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  متسیس  شورف  نیبرود -  بصن  هارمهب  دیرخ 
..و ماد  نیبرود  دراه - 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامزاس و5526864 یراج  فادها  رب  یدربهار  تراظن  هژورپ ، لرتنک  یزیر ، همانرب  رازفا  مرن  دیرخ 
نامزاس لک  درکلمع  شجنس 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5526869(ram) یسرتسد تیریدم  هناماس  ددع  هحفص 13)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/07تبون 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

5526477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اند سالپ و  یآ  کیتسال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ 
یدقن تخادرپ 

1101093739000030 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نوتب زمره  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12/7 عافترا  60x35 cm داعبا لدم 600  ویناک  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 
ددع  100 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

اند سالپ و  یآ  کیتسال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ 
یدقن تخادرپ 

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویناک ویناک ینابایخ   ینابایخ لودج   لودج ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رهشون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5526830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  گرب  قباطم  رتمولیک  لوط 100  هب  یکیفارت  درس  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092572000044 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  گرب  قباطم  رتمولیک  لوط 100  هب  یکیفارت  درس  یزیمآ  گنر  یارجا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
رتمولیک  100 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  گرب  قباطم  نورکیم  تماخض 700  رتم و  یتناس  ضرع 15  رتمولیک  لوط 100  هب  یکیفارت  درس  یزیمآ  گنر  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتمولیک رتمولیک   100100 لوط   لوط هبهب   یکیفارت   یکیفارت درس   درس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 28 ھحفص 25 
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ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/07تبون 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

5526479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  شورف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاناک طبض 8  هاگتسد  - 

دراه - 
..و ماد  نیبرود  - 

تسویپ تادنتسم  قباطم  هاگولگ  ناتسرهشرد  نیبرود  بصن  هارمهب  دیرخ 
1101001393000032 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815664966 یتسپ :  دک   ، 8 ملعم شبن  ملعم  نابایخ  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34911303-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34911303-011 :: 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

..و ..و ماد   ماد نیبرود   نیبرود دراه -  -  دراه لاناک -  -  لاناک   88 طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس شورف   شورف نیبرود -  -  نیبرود بصن   بصن هارمهب   هارمهب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( 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 " ) " ) 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

رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5526863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004835000010 زاین :  هرامش 

رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا اب  یگنهامه  تهج  دشابیم -  دیسررس 26/06/1403  اب   005 ازخا دشابیم  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروصب  دیرخ   - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردان 09133253759

8319638745 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  یبونج  یدعس  یاهتنا  رهش  نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45210006-031  ، 45210005-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45210006-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5526593 مالعا  ییاسانش و  هحفص 17)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاف 55266905 هسالک  هسردم 12  هحفص 7)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5526519 کالپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5526593 مالعا  ییاسانش و  هحفص 17)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5526816RFID زاین دروم  تازیهجت  هحفص 18)بصن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاس5526846 هس  یارب   mail gateway هربراک لوژام 80  . 1 لیذ : حرش  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ 
لاس هس  یارب   padvish antivirus corporate SD هربراک لوژام 80  . 2

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5526863 رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 25)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامزاس و5526864 یراج  فادها  رب  یدربهار  تراظن  هژورپ ، لرتنک  یزیر ، همانرب  رازفا  مرن  دیرخ 
نامزاس لک  درکلمع  شجنس 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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