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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   1010 هبنشود   هبنشود 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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 23 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 21

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

( 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 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 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( 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 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

زا 23 ھحفص 2 

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


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

( 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 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( 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 23 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف  مود -  لوا /  تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون 

1401/05/10 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  کیزا  عیزوت   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  تشاد (  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ 

خیاتات 141/5/22) 1401/5/12

یلم نامرآ   :: عبنم مالعتساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/6/5 فیک  یبایزرا  یاه 

5534658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LOGGING TOOLS PCI-H دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروآرب 40.126 غلبم 

وروی نیمضت 2.011  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ناناوج 06134148660 -061341485690-06134148580 مناخ   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوآ نف  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هدروارف  اه و  هداهن  فرصم  ات  نیمات  هریجنز  دنمشوه  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  روظنم  هب  تاسسوم  اه و  تکرش  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اوا نف  هورگ  تکرش  - www.fanava.com :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.fanava.comنفلت 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

LOGGING TOOLS PCI -HLOGGING TOOLS PCI -H  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 11

یاه یاه هدروارف   هدروارف وو   اهاه   هداهن   هداهن فرصم   فرصم اتات   نیمات   نیمات هریجنز   هریجنز دنمشوه   دنمشوه یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   یهدناماس   یهدناماس روظنم   روظنم هبهب   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
یزرواشک یزرواشک

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 23 ھحفص 4 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2q48wurczg9z3?user=37505&ntc=5534658
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534658?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mcuk8ayzjmfy3?user=37505&ntc=5534891
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534891?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ق38-1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم 9/30عبنم تعاسات  - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534463 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  ناتسرهش   - Lsf هزاس اب  نالیگ  یافبآ  یناسربآ  تاسیسات  رود  هار  زا  لرتنک  زکرم  رورس و  نامتخاس  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 52/577/040/390  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/628/855/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

هینبا هتشر 

:: سردآ سردآ

نارهت 1456  01333251136  - یلخاد 279 - 33321054-013 :: نفلت :: http://iets.mporg.ir - www.abfa-guilan.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

افبآ افبآ یناسربآ   یناسربآ تاسیسات   تاسیسات رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم وو   رورس   رورس نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 23 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 09-1401/270 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5534591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  هواس )  ) ورنب تکرش  ژاتنوم  گنر و  نلاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( ماع یماهس   ) سراف جیلخ  یمیشورتپ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا یا -  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا  یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ - یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ - مالیا - : سردآ  :: سردآ سردآ
6936159700: یتسپدک - 8432723948: سکف  08432723948: نفلت

08432723948 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: samimilarpetro.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 44

PARTS FOR YOKOGAWA PARTS FOR YOKOGAWA D.C.S&SHUT DOWN SYSTEMD.C.S&SHUT DOWN SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م/ن - 1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/10  زا  دانسا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534414 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار یکزیا )  رس - یلیلج  رابدور -  تنج  رسارکا -  زاف 3   USO حرط یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 2.803.367.000  غلبم  دشاب -  یم  ناگدنرب  / هدنرب هدهع  رب  یسانشراک  اه و  یهگآ  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا 

ناردنزام  هقطنم  تیریدم  سردم -  نابایخ  لباب -  ناردنزام -  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دیرخ و  هرادا  ناردنزام  هقطنم  تارباخم  تیریدم  سردم -  نابایخ  لباب -  دانسا : تفایرد 

ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  تیریدم -  نابایخ  لباب -  تاکاپ : لیوحت 

01132336201 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

01132323332 :: 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

ات5534891 نیمات  هریجنز  دنمشوه  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  روظنم  هب  ناراکنامیپ  ییاسانش 
یزرواشک یاه  هدروارف  اه و  هداهن  فرصم 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

USOUSO حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخرومهرامش هبنشود  زور  حبص  تعاس 10  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات   1401/05/10

نیما  :: عبنم زاعبنم هناماس : رد  یکینورتکلا  تروصب  یراذگراب   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش زور  تعاس 11  ات  تیاغل  هبنش 1401/05/15  زور  تعاس 13/30 

هبنش زور  تعاس 12  ات  یکیزیف : تروص  هب  هدرپس  اهنت  لاسرا  1401/05/29 ـ 
هخروم

5534436 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13/30   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  هحورشم  یکیفارت  یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(: لایر هب   ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس  30.000.000.000 ـ  لایر :) هب   ) دروآرب غلبم  هقطنم ـ  حطس  رد  ریسم  ییامنهار  یاهولبات  یارجا  هیهت و  هژورپ  . 1

 1.500.000.000
(: لایر هب   ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس  20.000.000.000 ـ  لایر :) هب   ) دروآرب غلبم  هقطنم ـ  حطس  نارادساپ و  نابوتا  رد  یراذگ  هدرن  یارجا  هیهت و  هژورپ  . 2

 1.000.000.000
هدرپس 15.000.000.000 ـ  لایر :) هب   ) دروآرب غلبم  هقطنم ـ  حطس  رد  هدایپ  رباع  یاهلپ  زاین  دروم  تاریمعت  یزیمآ و  گنر  یزاس ،  نمیا  یزاس ، مواقم  هژورپ  . 3

 750.000.000 لایر :) هب   ) هصقانم رد  تکرش 
(: لایر هب   ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس  10.000.000.000 ـ  لایر :) هب   ) دروآرب غلبم  هقطنم ـ  حطس  رد  یرهش  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  یهدناماس  هژورپ  . 4

 500.000.000.
تکرش هدرپس  8.000.000.000 ـ  لایر :) هب   ) دروآرب غلبم  هقطنم ـ  حطس  رباعم  رد  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  تهج  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  یارجا  هیهت و  هژورپ  . 5

400.000.000 لایر :) هب   ) هصقانم رد 

یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  دات : دروم  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال  هیاپ  یراک و  تیفرظ  تیحالص ، یاراد  طیارش و  دجاو  یاه  تکرش  زا  توعد 

تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  در و  رد  یرادرهش 
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
یرادرهش نامتخاس  نیزنب ، پمپ  یوربور  نارهت  هزاورد  سردآ  هب  هقطنم 5  یرادرهش  نامتخاس  رد  رقتسم  هقطنم  یاهدادررق  روما  هب  هعجارم  یکیزیف : لاسرا 

هقطنم 5 
زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج ، راز  هلال  شبن  یدازآ ،  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  رد  داتس  هناماس  رتسب  ییاشگزاب :

:: نفلت :: www.m5.tabriz.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

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون 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

5534443 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ 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 23 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cbu4qwdxgdxj3?user=37505&ntc=5534443
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534443?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کیفارت لقن و  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زیربت یرادرهش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  هخروم 1401/05/10  هبنشود  زور  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنش  زور   11

یدازآ رصع   :: عبنم ردعبنم یکنورتکلا  تروص  هب  دانسا  یراذگزاب   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور تعاس 11  ات  هخروم 1401/05/15  هبنش  زور  تعاس 11/30  زا  داتس  هناماس 
زور تعاس 12  ات  یکیزیف : تروص  هب  لاسرا  هخروم 1401/05/26 ـ  هبنشراهچ 

هخروم هبنشراهچ 

5534610 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 13/30   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاناکما و یاراد  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ  هب  ریز  طیارش  حرش و  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  لودج  رد  جردنم  هژورپ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  ییارجا  هقباس  یفاک و  براجت 

درس گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  عوضوم :  ـ
لایر   17.000.000.000 هیلوا : دروآرب   ـ

هناگهد  قطانم  رابتعا : نیمات   ـ
دشاب یم  لاس 1401  یاهب  تسرهف  یسانشراک و  یاه  تمیق  ساسارب  اه  هژورپ  هیلوا  دروآرب  یانبم   ـ

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   850.000.000 هصقانم :  رد  تکرش  هدرپس 

هصقانم دانسا  ریاس  هارمه  هب  نآ  هئارا  دادرارق و  کی  دادعت  هب  لقادح  یزاسرهش  هار و  تارادا  اهیرادرهش و  اب  هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  یراک  هموزر  ندوب  اراد 
دشاب یم  یمازلا 

.دوب  دهاوخ  هصقانم  ییاهن  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یاه  یهگآ  راشتنا  هنیزه 
ماجنا همان  تنامض  هئارا  هیهت و  هب  تبسن  ررقم  تلهم  رد  هصقانم  مود  لوا و  ناگدنرب  هچنانچ  .دشاب  یم  راتخم  اهداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در و  رد  نامزاس 

دش دهاوخ  نامزاس  عفن  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  طبض  هب  رجنم  دنیامنن ، مادقا  دادرارق  داقعنا  تادهعت و 
.دشاب یم  جردنم  هصقانم  دانسا  رد  تایئزج  طیارش و  ریاس 

.دش  دهاوخ  لیوحت  موس  هقبط  دنهس  یتاقبط  گنیکراپ  ارسشناد  نادیم  رد  عقاو  نامزاس  یاهدادرارق  روما  هب  یکیزیف : تروص  هب  دانسا  لیوحت   :: سردآ سردآ
داتس هناماس  رتسب  رد  نامزاس و  لحم  ییاشگزاب :

:: 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

درس درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 23 ھحفص 10 
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لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 333 رتمولیک 500 + هلحم  ماق  322 و  رتمولیک 300 + تایناخد  تاعطاقت   ) یرتم سکاب 8  تس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 14.788.116.000 

هام دادرارق 4  یارجا  تدم 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5534443 کالپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 7)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ناوخ5534443 کالپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 7)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یرتم یرتم   88 سکاب   سکاب تستس   کیکی   دیرخ   دیرخ 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 23 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجوگ یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قیرط  زا  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  ار  یزاسون  تامدخ  یلخاد ، تارابتعا  لحم  زا  دراد  رظن  رد  ناجوگ  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاوب  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تمیق 

1101005189000010 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ناجوگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
کالپ 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  یرازگراب  تمیق و  مالعتسا  گرب  اضما  رهم و 

8861167186 یتسپ :  دک  ناجوگ ،  یرادرهش  ادهش - نابایخ  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225999-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226899-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسون یزاسون تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 23 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5534701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004334 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1053 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلر هلر عاونا   عاونا وو   تراک   تراک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا 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 23 ھحفص 13 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم .دوش  یمن  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  هناگادج  ملق  ود  رد  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هیارا  ینف  داهنشیپ  تسویپ  گرب 
1101092258000107 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   SPSTAXH3 لدم لاتیجید  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ارآ ناهج  تعنص  نیمات  هدننک  هضرع 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جردنم دک  اب  ملق  کی  ناونع  رد  همه  مود  ملق  هارمه  هب   SPSTJB SPSTAXH3SS و 3 ) ربمان SPSTAXH3(1 و 2 ) تراپ  اب  رتماراپ  هس  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگ  تمیق  ملق  کی  رد  همه  تسویپ  گرب  رد 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید زاگ   زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسلگ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  قباطم  ناتسلگ  یلم  کراپ  رد  رقتسم  یناشن  شتآ  نویماک  یارب  زاین  دروم  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003331000079 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اپیاس وردوخ  هواک  تاعطق  نیمات  یسدنهم و  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  یتراجت  مان  لدم 1392  قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  یم  دات  زاین " یلک  حرش   " تاصخشم ساسا  رب  طقف  دیرخ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش  لاسرا  تمیق  داهنشیپ  اب  هارمهروتکاف  شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

4917145185 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ناروخراهان ، راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32530504-017  ، 32524461-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32530500-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یناشن یناشن شتآ   شتآ نویماک   نویماک یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق 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 23 ھحفص 15 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002293 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یباراد قداص  هدننک  هضرع  عجرم   b001 لدم  m 500 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
یباراد قداص  هدننک  هضرع  عجرم   b6001 لدم  m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

یباراد قداص  هدننک  هضرع  عجرم   ns7063 لدم  m 1000 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  الاک  لیوحت  نامز  رکذ  .ددرگ  لاسرا  تسویپ  حرش  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: 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

83764991-021  ، 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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت 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 23 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/brqdc2t8mp4t3?user=37505&ntc=5534459
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم زکرم  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000137 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یزادنا هار  بصن و  1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  طقف  تسویپ  لیاف  قبط  افطل.دشاب  یم  کناب  هدهع  هب  مالقا  هیلک  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زابرس یاقآ  ناقهد 02161032224 و 09357553242  یاقآ  یاه 02161032222 و 09122893304  هرامش  اب  مزال  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج  انمض 

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

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتپوکداوک زا  هدافتسا  اب  نارهم  یزرم  هنایاپ  اهروحم و  تیعضو  طخرب  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000090 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616

رتپوکداوک رتپوکداوک زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   یزرم   یزرم هنایاپ   هنایاپ وو   اهروحم   اهروحم تیعضو   تیعضو طخرب   طخرب شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 23 ھحفص 17 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ - ناتسا  ربیف  ینتب  هچضوح  بصن  هیهت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000686 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایدرجورب  سدنهم  سامت 09353479866  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 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

ربیف ربیف ینتب   ینتب هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 23 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  هدش  لاسرا  هدش  نعت  تازوجم  ینف و  لودج  اب  قباطم  یناشن  شتآ  نامزاس  ادص  طبض  دنمشوه  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101050288000035 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RADIO VOICE RECORDER یتراجت مان   HCLS3000 لدم یهاگتسیا  میس  یب  تاملاکم  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  هدش  لاسرا  هدش  نعت  تازوجم  ینف و  لودج  اب  قباطم  یناشن  شتآ  نامزاس  ادص  طبض  دنمشوه  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرورض هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  لاسرا 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  لاسرا  هنیزه 
تسویپ حرش  هب  تاحیضوت  ریاس 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاسون5534896 هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس ادص   ادص طبض   طبض دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 23 ھحفص 19 
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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

نایئایحی افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5534866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 14  ) یمدنگ لیتسا  لخاد  برد  ( 200 عافترا لارتناس   120 ضرع دصرد  موکلس 55 هقبط  برد   ) روسناسآ برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091956000017 زاین :  هرامش 

نارهت ناایحیافش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ول نسح  سایلا  هدننک  هضرع  عجرم  ور  متسیس  نیون  یتراجت  مان  یششک  روسناسآ  برد  دربراک   N2R-L لدم لماک  کیتاموتا  لفق  الاک :  مان 

تس 14 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  ،، هطوبرم سانشراک  طسوت  دیئات  زا  سپ  دیرخ  ناتسرامیب ، برد  لیوحت   ، ناگیار لمح  هنیزه  هام ،  هیوست 3 دشاب ، یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دوش تمیق  مالعا  نارهت  زا  طقف  .افطل   ) دشاب تسویپ  هدننک  نیمات  سامت  هرامش  دشاب ، هناماس  رد  تسویپ 

1157637131 یتسپ :  دک  نایئایحی ،  افش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یمالسا  یاروش  سلجم  بنج  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33542013-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33542020-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسناسآ روسناسآ برد   برد ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 23 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/svsuwzvfakdgc?user=37505&ntc=5534866
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5534866?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف یزاسوراد  هدکشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5534861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090842000222 زاین :  هرامش 

سراف یزاسوراد  هدکشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  600 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارادودشاب  IMED هناماس بوصم  تمیقو  یموب  یاههدننک  نیمات  نمض  ردو  هام  راهچ  مه  تخادرپ  هوحندشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب فرصم  تهجودشاب  هتشاد  تلاصا  بسچ  ربودشاب  هدش  جرد   IRC دک روتکاف  ردو  دشاب  هتشاد  ورادو  اذغ  تنواعمو  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  زا  زوجم 

ظفاح

7136617974 یتسپ :  دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  یزامن  ناتسرامیب  یزامن  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36474902-071  ، 36474901-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474904-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نیبرود نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 23 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 مالعا   مالعا  "  " 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5534618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هنیمض  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   wifi or zigbee لدم BMS نامتخاس قرب  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004364000190 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   RA304 لدم هتفرشیپ  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  دنمشوه BMS و  هناخ  شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  ناتسرل  یا  هفرحو  ینف  شزومآ  لک  هرادا  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  دشاب  یم  هنیمض  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف 

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

نامتخاس5534618 قرب  دنمشوه  هحفص 21)متسیس  )  bmsbms

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5534590 شتآ  نویماک  یارب  زاین  دروم  تاعطق  هحفص 13)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5534591 یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، هحفص 6)هیهت ، 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

ناوخ5534443 کالپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 7)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نامتخاس نامتخاس قرب   قرب دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2222
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 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

5534922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوبیر رگپاچ و  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000049 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

لحم رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  هیوست  -2

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46221534-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: 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

نوبیر5534922 رگپاچ و  هحفص 23)ملیف  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

نوبیر نوبیر وو   رگپاچ   رگپاچ ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 2323
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