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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   2222 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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 31 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

( 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 افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

( 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 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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

زا 31 ھحفص 2 
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( 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  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010/6001 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  حبص 1401/05/15  تعاس 10  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

راکفا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یرادرب  هرهب  عماج  متسیس  تخاس  یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرتشم و شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هزوح  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هبتر 3  لقادح  ندوب  اراد  لایر - نیمضت 11.755.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

:: سردآ سردآ

یراک 03136270820 یاهزور  یرادا  تاعاس  رد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
erec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  ود  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/س/17 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574021 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو لیذ  دراوم  ظاحل  اب  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  ار  دوخ  رایس » سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

لایر نیمضت 17/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

میظنت نامزاس  تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

02189661703-89662529-89662583-021 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.CRA.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5574092 یاه  چوس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تکرش تکرش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب عماج   عماج متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

سناکرف سناکرف بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 31 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

79-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: دیامن مادقا  طیارش  دجاو  ناگدننک  تکرش  زا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لیذ  هحورشم  یاهدیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم 2.920.000.000 رد  تکرش  نیمضت  غلبم  کی  ماهف   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  زاف  کت  روتنک  هاگتسد  ( 2000  ) رازه ود  دادعت  دیرخ  - 

هام کی  رثکادح  الاک  لیوحت  نامز  تدم  لایر - 

دشابیم لوبق  دروم  دقن  هجو  زیراو  ای  تابلاطم  زا  رسک  یکناب  تنامض  تروص  هس  هب  طقف  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
اهرابنا تاکرادت و  روما  رتفد  ناگزمره -  قرب  عیزوت  تکرش  : تاکاپ ییاشگزاب  لحم 

07631201594-07631201529 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07631201402 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/17/ع یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/30هرامش دیدزاب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم زورعبنم یلا 14  تعاس 9  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد طیارش و  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  عمتجم  هکبش "  یاه  چوس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دراد "  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  لقادح 3  هبتر  اب  طبترم و  یاه  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالماعم  نویسیمک  رتفد  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

ماهف ماهف   GPRSGPRS لوژام   لوژام اباب   دنمشوه   دنمشوه هفرعت   هفرعت دنچ   دنچ یلاتیجید   یلاتیجید زاف   زاف کتکت   روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد ( ( 2 0002000  ) ) رازه رازه ودود   دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

هکبش هکبش یاه   یاه چوس   چوس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  - مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001107000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BOT شور هب  نیوزق  ناتسا  یاهاتسور  اهرهش و  هب  ناقلاط  دس  زا  بآ  لاقتنا  هیفصت و  هناماس  یرادرب  هرهب  ثادحا ، یلام ، عبانم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادرگدوخ 

تاسیسات لک  زا  یراجت  یرادرب  هرهب  عورش  زا  لاس  یراجت 25  یرادرب  هرهب  هرود 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رنهاب دیهش  راولب  یادتبا  تشر  هزاورد  نیوزق -  - :: سردآ سردآ

8-33239655-028 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  هس  رثکادح  تیاغل  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم حبصعبنم تعاس 10:00  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573933 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 10:30   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  اهتخاسریز  یزاس  هدامآ  روظنم  هب  زاساوه  یاهقاتا  هناخروتوم ،  زا  ییاهشخب  ریمعت  یزاسزاب و  یزاسهب ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رصاعم  یاهرنه  هزوم 

نارهت رصاعم  یاهرنه  هزوم  هژورپ  نارهت -  رهش  نارهت -  ناتسا  : هژورپ یارجا  لحم 
لایر  نویلیم  دودح 88.000  غلبم  : هژورپ هیلوا  دروآرب 

هام 5  6: تایلمع یارجا  نامز  تدم 

نیمضت غلبم  روشک  - هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 2  اب  تاسیسات  هتسر  هیاپ 1 و  اب  هینبا  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   4.400.000.000

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.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

دسدس زازا   بآبآ   لاقتنا   لاقتنا وو   هیفصت   هیفصت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب ثادحا ، ، ثادحا یلام ، ، یلام عبانم   عبانم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

یافطا یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس اهتخاسریز   اهتخاسریز یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ روظنم   روظنم هبهب   زاساوه   زاساوه یاهقاتا   یاهقاتا هناخروتوم ،  ،  هناخروتوم زازا   ییاهشخب   ییاهشخب ریمعت   ریمعت وو   یزاسزاب   یزاسزاب یزاسهب ،  ،  یزاسهب ناونع : : ناونع
نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح

66
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-9807026-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE DETECTION CONTROL PANEL یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.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

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ک/401/36  - 401/7  / :: ک یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/19هرامش خیرات 1401/05/10  زا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم یبایزراعبنم دانسا  یراذگراب  هئارا و  تلهم  نیرخآ   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/06/01 نارگ ، هصقانم  طسوت  یفیک 

5574410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(FLAME DETECTOR (F&G یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CONDENSER TUBE

لایر   637/500/000 - 1 اه : نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  690/000/000 - 2

-53229815: ربامن هرامش  :53183781-061 و  نفلت نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ -  یلصا  هزاورد  بنج  دوردنورا - هیشاح  نادابآ -   :: سردآ سردآ
061

:: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.ABADAN-REF.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FIRE DETECTION CONTROL PANELFIRE DETECTION CONTROL PANEL ناونع : : ناونع 77

FLAME DETECTOR (F&G)-CONDENSER TUBEFLAME DETECTOR (F&G)-CONDENSER TUBE ناونع : : ناونع 88
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 18:30  : تیاس زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 18:30   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574070 :: هرازه هرازه ینفدکدک   هتیمک  هب  یفیک  یبایزرا  دانسا  لاسرا  ییاشگزاب و   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تکاپ ییاشگزاب  نامز  خروم 1401/06/08  هبنش  هس  زور  تعاس 19:00  : یناگرزاب

خروم 1401/06/24 هبنشجنپ  زور  تعاس 11:00  ب و ج: فلا ، یاه 

لخاد دیلوت  یرون ) ربیف  راد و  هرز  لرتنک  تلوولیک ،  20  ) لباک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 78٫400,000,000  هب  : هصقانم دروآرب 

دنیآرف رد  تکرش  نیمضت  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  غلبم 3.920.000.000  هب  : راک عاجرا 

ناتسرهش سراف ، ناتسا  : سردآ ": فلا  " یاه تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یلا 36 نفلت 07152724134  نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم ،

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  قرش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  ییویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.isfahan.tci.ir www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف وو   راد   راد هرز   هرز لرتنک   لرتنک لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     CoreCore وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراکعبنم زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574289 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10:00  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدم  یارب  لیبدرا  ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاه  حرط  یزاس  لاناک  یسم و  ییاوه و  یلاناک ، یکاخ ، یشک  لباک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   377/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 250/000  زیراو  ای  یهگا و  لصا  رد  جردنم  لایر  دیرخ 500/000 

هناخریبد فکمه ، هقبط  لیبدرا ، هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ،  :: سردآ سردآ

:: 045-33364010 و 045-33363555 نفلت :: WWW.Ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0010 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  لامش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  ییویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  ناهفصا  ناتسا  لامش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  ییویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و   » یراذگاو هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

.دیامن مادقا  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.tci.ir www.isfahan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سناکرف5574021 بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  هحفص 4)نیمات ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5574092 یاه  چوس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسم یسم وو   ییاوه   ییاوه یلاناک ، ، یلاناک یکاخ ، ، یکاخ یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 111 1

هقطنم هقطنم رایس   رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     CoreCore وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن 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 :
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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   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  هصقانم  دانسا  دیرخ  تلهم   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنشراهچ  زور  تعاس 11  ات  یهگآ  نیا 

نیما  :: عبنم تروصعبنم هب  کرادم  دانسا و  یراذگراب  تلهم   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم هبنشراهچ  زور  تعاس 11/30  زا  داتس  هناماس  رد  یکینورتکلا 

یکیزیف و تروص  هب  هخروم 1401/06/05 -  هبنش  زور  تعاس 11  ات   1401/05/26
هخروم 1401/06/05 هبنش  زور  تعاس 12  ات  یروضح 

5573966 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنش  زور  هلصاو  یاهداهنشیپ   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 14/30  1401/06/05

حرش و هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  لودج  رد  جردنم  یاه  هژورپ  ماجنا  نامزاس  هریدم  تئیه  زا  هرداص  یاهزوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماجنا ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  لحارم  یمامت  .دیامن  راذگاو  یئارجا  هقباس  یفاک و  براجت  تاناکما و  یاراد  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ  هب  ریز  طیارش 

.دش دهاوخ 
ششوپ  تحت  یاه  گنیکراپ  یزاسزاب  تمرم و  - 

یلوسنک یبیلص و  یاهولبات  هیاپ  یزاسزاب  ریمعت و  - 

دشاب یم  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  هئارا  ای  دقن و  زیراو  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یسانشراک  یاه  تمیق  دناب 1901 و  هار و  هتشر  ءاهب  تسرهف  ساسارب  اه  هژورپ  هیلوا  دروآرب  یانبم 

دوب دهاوخ  هصقانم  ییاهن  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  راشتنا  هنیزه 

موس هقبط  دنهس  یتاقبط  گنیکراپ  ارسشناد  نادیم  رد  عقاو  نامزاس  یاهدادرارق  روما  لیوحت   :: 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

یلوسنک یلوسنک وو   یبیلص   یبیلص یاهولبات   یاهولبات هیاپ   هیاپ یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ششوپ   - - ششوپ تحت   تحت یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم 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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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000092 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574087 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاه  هار  درس  یشک  طخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا یاه  هار  درس  یشک  طخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   640,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000091 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574089 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  ینایرش  یاه  هار  یلصفم  یاه  کولب  لمح  بصن و  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسا ینایرش  یاه  هار  یلصفم  یاه  کولب  لمح  بصن و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,740,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

ناتسا ناتسا یاه   یاه هار   هار درس   درس یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1414

ینایرش ینایرش یاه   یاه هار   هار یلصفم   یلصفم یاه   یاه کولب   کولب لمح   لمح وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 :
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000089 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574109 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اند  دمحاریوب و  لنوت  هار  ییانشور  متسیس  یاقترا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اند دمحاریوب و  لنوت  هار  ییانشور  متسیس  یاقترا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   510,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003972000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574331 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نادهاز  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
197,065,400,759 یلام :  دروآرب 

لایر   9,854,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:10 تعاس : 1401/09/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 نامتخاس  یدازآ -  نابایخ   ، 9816816647 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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

لنوت لنوت هار   هار ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

ناتسرهش ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 31 ھحفص 12 
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003972000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574332 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  تهج  رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت و  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  تهج  رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت و  درس  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
61,900,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/07/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ود هرامش  نامتخاس  یدازآ -  نابایخ   ، 9816816647 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001298000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574344 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص کرهش  رباعم  ینیمز  فیعض  راشف  لوط  رتم  ییاوه و 451  فیعض  راشف  لوط  رتم   490 ییاوه ، ییانشور  هکبش  لوط  رتم  یارجا 1869  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فسوخ  ینامحر  دیهش 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رباعم  ییانشور  هکبش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

15,798,670,096 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   790,000,000 نیمضت :  غلبم 

IR 320100004001109806376406 ابش هرامش  اب  هرامش 4001109806376406  باسح  هب  غلبم  دقن  هجو  باختنا  تروص  رد  : نیمضت غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  زیراو  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  زیراو 969294720100000000000000294720  هسانش  و 

13:30 تعاس : 1401/09/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریت تفه  نابایخ  یتالحم - دیهش  نابایخ   ، 9717733335 یتسپ :  دک  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  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

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور زازا   یشخب   یشخب یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 31 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z846acbmmrwv2?user=37505&ntc=5574332
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005130000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  هبنش 11401/5/22  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس 

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم هبنشعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574400 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحم یبرغ  مراهچ  نابایخ  جع ) ) رصعیلو راولب  ییانشور  بصن  دیرخ و  هژورپ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسغاب  یرادر  ـ هش تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  دیدجت  قیرط  زاهیدهم  کرهش  نارظتنم  نابایخ  دابآ و  مداخ 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/07/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلصا مود  نابایخ  دابآ -  مداخ  ناتسغاب -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  .تسویپ  کرادم  قباطم  رمعلا  مادام  سنسیال  اب   DLP رازفا مرن  ددع  دیرخ 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003056000036 زاین :  هرامش 

ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SYMANTEC یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  هخسن 14/6   DLP تاعالطا تشن  زا  یریگولج  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 150 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  نفلت 39902011  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943661 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  ترازو  هرامش 4 - نامتخاس  - رواد خ  ینیمخ - ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39902152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

سنسیال سنسیال اباب     DLPDLP  رازفا رازفا مرن   مرن ددع   ددع   150150 دیرخ   دیرخ 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 31 ھحفص 14 
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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS طیحم رد  کاخ  بآ و  یاه  هژورپ  تبث  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000180 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هصقانم رد  تکرش  تهج  یکناب  همان  تنامض  هئارا  - دوشیم ماجنا  دانسا  قبط  یفیک  یبایزرا  بآ ) هیاپ  ) دشاب اراد  ار  مزال  تیحالص  یتسیاب  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  دانسا  قبط  ،

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS طیحم   طیحم ردرد   کاخ   کاخ وو   بآبآ   یاه   یاه هژورپ   هژورپ تبث   تبث تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 31 ھحفص 15 
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ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامیپاوه یریگتخوس  هعبات و  یحاون  داتس و  تفن ، رابنا  یا  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تشادهگن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091516000016 زاین :  هرامش 

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ناجنز هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالصدات  نتشاد   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . اتفا یدربهار  تیریدم  زکرم  یتایلمع  یهاوگ  نتشاد  * 

 . دشاب ناجنز  رهش  رد  رقتسم  تسیاب  یم  تکرش  * 

4516716839 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نابایخ  یدازآ - نادیم  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33048147-024  ، 33338084-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338084-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  هعلاطم  زا  سپ  افطل  دشابیم  تسویپ  رد  حرش   SMS.USSD رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000025 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس وو   هعبات   هعبات یحاون   یحاون وو   داتس   داتس تفن ، ، تفن رابنا   رابنا یایا   هنایار   هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تشادهگن   تشادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323

SMS.USSDSMS.USSD  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 31 ھحفص 16 
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یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bitdefender هربراک سوریو 1000  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000135 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Bit Defender Gravity Zone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارود نازادرپ  هداد 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

bitdefenderbitdefender  هربراک هربراک   10001000 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 31 ھحفص 17 
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قبط  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یمسر  تیاس  ینیزگیاج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000087 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
مرن هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  کینورتکلا  تلود  ینوناق و  تامازلا  درکیور  اب  نامزاس  یصاصتخا  تیاس  یحارط  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رکف یوداج  یرازفا  مرن  هدنزاس  عجرم  رکف  یوداج  یرازفا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادنتسم.تسویپ لیاف  رد  دادرارق  سیون  شیپ  یپ و  فا  رآ  قبط  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یمسر  تیاس  ینیزگیاج.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 .ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دیاب  یتساوخرد 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  رد  تساوخرد  قبط  ددرگ و  هظحالم  تسویپ  افطل  رازفا  مرن  ینابیتشپ  سنسیال و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000026 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 2 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم قبط   قبط یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس یمسر   یمسر تیاس   تیاس ینیزگیاج   ینیزگیاج ناونع : : ناونع 2626

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط وو   ددرگ   ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 31 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ طیارش  اب  قباطم  ناتسا )  لک  رد  یلامش (  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  ژراش  دیدزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000062 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ طیارش  اب  قباطم  ناتسا )  لک  رد  یلامش (  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  ژراش  دیدزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403383-058  ، 32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: 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  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسویپ .تسویپ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم ناتسا )  )  ناتسا لکلک   ردرد   یلامش (  (  یلامش ناسارخ   ناسارخ ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش وو   دیدزاب   دیدزاب 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 31 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  چیئوس (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگن ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  اذل  دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  لک  هرادا  نیا  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح 

1101003551000041 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

غلبم زا  دصرد  دودحو 70  دیسررس 1403/11/15 و   ( 010 ازخا (  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنارخ  دانسا  تروصب  یتخادرپ  غلبم  زا  دصرد  دودح 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیسررس 1403/10/24 و   ( 002 ازخا (  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروصب  یتخادرپ 

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعبات و5574286 یحاون  داتس و  تفن ، رابنا  یا  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تشادهگن  تامدخ 
ییامیپاوه یریگتخوس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ 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 :

زا 31 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/exgwnwhhmdqpz?user=37505&ntc=5574189
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5574189?code=37505
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mailto:info@hezarehinfo.net
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تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا ءاهب  تسرهف  زا  دروآرب  ساسا  رب  رهش  حطس  رد  هریغ ....  اهناملا و  رباعم ، ییانشور  یاهریت  هیاپ  یزیمآ  گنر  میمرت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101090482000017 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/01 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دادارق  داقعنا  نامزاس و  رد  روضح  هب  مزلم  هدنرب   - تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  نامزاس  هدوب و  یموب  راکنامیپ  اب  تیولا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تاروسک و ...  هیلک  باستحا  اب  تسیابیم  یمالعا  غلبم  تسا و  یرادرهش  لاور  قبط  تخادرپ 

4193713435 یتسپ :  دک  زبس ،  یاضف  رظنم و  ، امیس نامزاس  - راتسرپ نابایخ  - گنهرف نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334008-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  ود  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000010 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   اهناملا   اهناملا رباعم ، ، رباعم ییانشور   ییانشور یاهریت   یاهریت هیاپ   هیاپ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   میمرت   میمرت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

یکیفارت یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 31 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m76gh29lluex4?user=37505&ntc=5573943
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  هس  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000011 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یکیفارت یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 31 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y4fh2qqafehrs?user=37505&ntc=5574312
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5574312?code=37505
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قیط  طبار  گنلیش و  روتالگر ، ( SAVA (lifting Bangs Flat نت  40  - 24 یداب 14 - یاه  کج  لماک  تس  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ  ) گولاتاک مالعتسا و  یهگآ 

1101094734000179 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کج الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپسو هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  اه  تسویپ  مئامض و  مالعتسا و  یهگآ  ، هناماسرد لک  یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  یاه  لیاف  یراذگراب  هب  تبسن 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: 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

طبار طبار وو   گنلیش   گنلیش روتالگر ، ، روتالگر ( ( SAVA ( lifting Bangs FlatSAVA ( lifting Bangs Flat نتنت     4040  - - 2424 - - 1414 یداب   یداب یاه   یاه کجکج   لماک   لماک تستس   دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 31 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xshazebth799w?user=37505&ntc=5573983
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نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24 سکامورک کیتاموتا  برد  روتومروتارپوا  سکاب  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000026 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
وپاکت هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان   O 8000 لدم  50x300 cm زیاس سکبریگ  روسنس و  سکاب و  لرتنک  روتومورتکلا و  اب  کیتاموتا  نادرگ  رد  الاک :  مان 

نیمث کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  هنیزهو  لاسرا  لمح و  هنیزه  / تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارا  اهتکرش  تهج  / یمسر روتکاف  هیارا  / ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعب 

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

2424 سکامورک سکامورک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد روتومروتارپوا   روتومروتارپوا سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 31 ھحفص 24 
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Tape  ) تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000071 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( TapeTape  ) ) تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم   BS60BS60 دابهپ   دابهپ رژراش   رژراش ، ، TB60TB60 دابهپ   دابهپ یرطاب   یرطاب ، ، P1P1 سوینز   سوینز نیبرود   نیبرود  ،  ، RTK-300RTK-300 سکیرتام   سکیرتام دابهپ   دابهپ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 31 ھحفص 25 
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تسویپ قباطم   BS60 دابهپ رژراش  ، TB60 دابهپ یرطاب  ، P1 سوینز نیبرود   ، RTK-300 سکیرتام دابهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000057000003 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  سوپمیلا  یتراجت  مان   E-P1 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TR1 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 15/5 نتراک  A 60 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB60FJ دک یدیسا  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

قرش رهپس  ناروآرپ  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  رهپس  ناروآرپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نافوط 2  لدم  یرادرب  هشقن  تیلباق  اب  زاورپ  دومع  داپهپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  ...و  دابهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دادرارق  عوضوم  دابهپ  کالپ  تبث 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رفن  یارب 4  یروشک  یئامیپاوه  نامزاس  زا  ینابلخ  همانیهاوگ  هئارا  هارمه  هب  یرادرب  هشقن  دابهپ و  زاورپ  شزومآ 

9415913184 یتسپ :  دک  نمهب ،  نادیم 22  شبن  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31552424-058  ، 32225955-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230777-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 31 ھحفص 26 
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دراه  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000052 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  یالاک  قبط  ددرگ و  هدهاشم  ًامتح  دشاب  یم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

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

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  تسویپ  زاین  دروم  کرادم  روتکاف و  شیپ  هارمه  هب  تمیق  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعب  بصن  لاسرا و  هنیزه 

رتشیب 24572224 تاعالطا 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود دراه   دراه وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 31 ھحفص 27 
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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 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

سراف ناتسا  یتسیزهب   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000253 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  سراف  یتسیزهب  لک  هرادا  رابنا  ات  لقن  لمح و  هنیزه 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: 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 " ) " ) 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

5573986 ( ناتسا لک  رد  یلامش (  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  ژراش  دیدزاب و 
.تسویپ طیارش  اب  قباطم 

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 31 ھحفص 28 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر تمالس  یادهش  کنیلک  تازیهجت  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004379000017 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   Vess R3604fiD لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

PROMISE TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   w 1100 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش   PROMISE
ددع 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک هصقانم  عوضوم  دنرب  یناپمک  اب  یراکمه  همان  مهافت  ای  یمسر  یگدنیامن  نتشاد   . 4- کیتامروفنا ای  یفنص  یاروش  زا  تیحالص  هیدات  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییامزآ یتسار  لباق 

دشاب سامت  هبتاکم و  قیرط  زا 

4193833697 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  - شخپ وراد  تکرش  یوربور  راتسرپ - نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345597-013  ، 33326061-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326065-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشر5574019 تمالس  یادهش  کنیلک  تازیهجت  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 29)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

تشر تشر تمالس   تمالس یادهش   یادهش کنیلک   کنیلک تازیهجت   تازیهجت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 31 ھحفص 29 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011/1401  / پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5573968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا یارجا  زا  فده  تامدخ : رصتخم  حرش  گراخ 5 ) هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  الاک ، رابنا  یناقوف  تمسق  ینیچ  راوید  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشیش لامرن و  لیفورپ  اب  یموینیمولآ  هرجنپ  بصن  هیهت و  هطوبرم و  یشکدنب  هارمه  هب  رجآ  مین  کی و  تماخض  هب  امن  ربود  راوید  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ ،

لایر  15/192/352/343 دروارب : گراخ  هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  ءالاک  هرابنا  راوید  یناقوف  تمسق  لیمکت  یارب  تیروکس 

لایر  759/617/617  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاسزا  هینبا  نامتخاس و  هتشر  رد  هبتر 5  هیاپ  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: -www.setadiran.ir-WWW.SHANA.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.JOTCO.IR و-HTTP://IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5573968، الاک رابنا  یناقوف  تمسق  ینیچ  راوید  یارجا  هحفص 30)هژورپ  دنب  ( دنب هار   هار

،، الاک الاک رابنا   رابنا یناقوف   یناقوف تمسق   تمسق ینیچ   ینیچ راوید   راوید یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 31 ھحفص 30 
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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 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

سنسیال5574040 اب   DLP رازفا مرن  ددع  هحفص 14)دیرخ 150  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعبات و5574286 یحاون  داتس و  تفن ، رابنا  یا  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تشادهگن  تامدخ 
ییامیپاوه یریگتخوس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5574418SMS.USSD رازفا مرن  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5574452bitdefender هربراک سوریو 1000  یتنآ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5574455 تادنتسم  قبط  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یمسر  تیاس  هحفص 14)ینیزگیاج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد5574456 تساوخرد  قبط  ددرگ و  هظحالم  تسویپ  افطل  رازفا  مرن  ینابیتشپ  سنسیال و  تامدخ 
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