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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 12

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   2626 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 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 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " 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 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 15

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  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " 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  • --

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 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

تکرب تمالس  دربهار  هعسوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/05/26  زا   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/26 هبنشراهچ  زور  تعاس 16 ) )

قرش  :: عبنم هبنش 1401/05/29عبنم خروم  تعاس 15  تیاغل   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  تکرب  ناتسرامیب  ناطرس  عماج  زکرم  زاین  دروم  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  تازیهجت  نیمأت  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا 

دشاب یم  یراگزور  لقادح 15  تاداهنشیپ  رابتعا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو 1 ، لوا ، هقبط  کالپ 311  دامادریم ، لپ  ریز  الدنام ، نوسلن  عطاقت  زا  دعب  دامادریم  راولب  برغ  هب  قرش  : هصقانم دانسا  تفایرد  سردآ   :: سردآ سردآ

یودهم سدنهم  یاقآ   09126310669 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110044 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591121 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ یور  رب  بصن  لباق  یشکم  یرزیل  بای  تشن  هاگتسد  تس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذآ هداج  رتمولیک 15  زیربت ، (/ زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  ناریا |  زاگ  لاقتنا  تکرش  : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: nigcdist8.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

ناتسرامیب ناتسرامیب ناطرس   ناطرس عماج   عماج زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح ردرد   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

وردوخ وردوخ یور   یور ربرب   بصن   بصن لباق   لباق یشکم   یشکم یرزیل   یرزیل بای   بای تشن   تشن هاگتسد   هاگتسد تستس   کیکی   دیرخ   دیرخ 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 23 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uefqrgv5pagre?user=37505&ntc=5591126
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5591126?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا تبون   ) یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناردنزام ریشب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورگنل شلما و  یاهناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر –  : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132392 و 32132330 نفلت :: http://iets.mporg.ir gilan.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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401ق853 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591284 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسد رد  دیلک  تروصب   USO یرون ربیف  تایلمع  یارجا  دیرخ و 

لایر  نیمضت 650/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 100/000  دیرخ  غلبم 

قاتا لوا  هقبط  یتالحم ، دیهش  هکلف  هب  هدیسرن  دادرخ ، راولب 15  رد  عقاو  تکرش  نیا  هناخریبد   :: سردآ سردآ

37770077-025-37201920-025-37773535-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5591126 ناطرس  عماج  زکرم  زاین  دروم  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  تازیهجت  هحفص 4)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 33

تسد تسد ردرد   دیلک   دیلک تروصب   تروصب   USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/24  دانسا  تفایرد   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590923 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ  شیاین - حطسمه  ریغ  نادرگرب  رود  هژورپ  تهج  بصن  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب   t160 طاسبنا زرد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام راک 2  ماجنا  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس یاهدادرارق  دحاو  ناگدازآ  هاگنامرد  بنج  تلود  راولب  یادتبا  یبونج  تلادع  راولب  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ

07138350729 :: نفلت :: vendor.shiraz.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

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/5/25  تعاس 13  زا  دانسا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 13 

زایتما  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591120 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  روما  ماجنا  هب  تبسن  یراج  لاس  بوصم  هجدوب  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رب غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و 

لایر  نیمضت 718/700/000  غلبم  لایر و   16/373/697/250
لایر و نیماضت 17/890/000/000  غلبم  اه و  هصقانم  ناونع  رب  غلاب  یدروآرب  اب  کارا  یرادرهش  هعبات  یاهنامزاس  قطانم و  زکرم و  یرادرهش  تهج  وردوخ  هراجا 

لایر  نیمضت 3/393/000/000  غلبم 
لایر نیمضت 1/660/000/000  غلبم  لایر و  رب 28/1989/768/716  غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  هناخروز  لیمکت 

تکرش تیحالص  لقادح  یراد  یاه  تکرش  هرامش 1 و  هصقانم -  تهج  دنمشوه  ییامنهار  یاه  غارچ  بصن  شورف و  هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش هصقانم  تهج  ینارسوبوتا ) رفاسم  لقن و  لمح و  نامزاس  ای  هطوبرم  هیداحتا  زا  یرادرب  هرهب  زوجم  ای  لیبموتا و  هیارک  تاسسوم  یارب  بسک  هناورپ  هدننک 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هرامش 3 -  هصقانم  تهج  هینبا  هیاپ و  یاراد  یاه  تکرش  2 و 

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

08633126523 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگرب نادرگرب رود   رود هژورپ   هژورپ تهج   تهج بصن   بصن تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب     t160t160 طاسبنا   طاسبنا زرد   زرد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هعبات هعبات یاهنامزاس   یاهنامزاس وو   قطانم   قطانم وو   زکرم   زکرم یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج وردوخ   وردوخ هراجا   هراجا رهش -  -  رهش عطاقت   عطاقت راهچ   راهچ ردرد   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش هناخروز   هناخروز لیمکت   لیمکت یرادرهش -  -  یرادرهش

66

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش قبط  : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هناماس رد  هدش  رشتنم 

زور تسایس   :: عبنم ردعبنم هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هناماس

5591130 :: هرازه هرازه هناماسدکدک   رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط  : اه تکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار روما  ماجنا  تهج  کمن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه  : سردآ  :: سردآ سردآ

08134228154 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 9هرامش  - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590915 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( جوسای هاگدورف   ) ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  یر ) سکیا  )X-RAY

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07433333552 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرادهار یرادهار روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

(( یریر سکیا   سکیا )) X-RAYX-RAY هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یرادا  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000055 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 7 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  طیارش  قبط  یناتسا  تبث  لک  هرادا  روشک و 27  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یرادا  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یزاریش  مناخ  هرامش 63921205  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66703570-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سای  نانز  عماج  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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سای  یناتسرامیب  عمتجم  یکشزپ  کرادم  یاه  هدنورپ  ءاحما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090728000011 زاین :  هرامش 

نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

42160835 دامرف لصاح  سامت  عناصریم  مناخاب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دوش  هعلاطم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597856511 یتسپ :  دک  سای ،  ناتسرامیب  یلامش  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42160531-021  ، 42160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89778612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک کالما   کالما وو   دانسا   دانسا تبث   تبث نامزاس   نامزاس یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 99

یکشزپ یکشزپ کرادم   کرادم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ ءاحما   ءاحما 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 8 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقیصوت تاعالطا  یناسرزورب  یزاس و  ماگنهب  ییاما و  هداد  ینادیم  شور  هب  یتسپ  دک  تاعالطا  یزاسدکوئژ  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولناکتیت جوراف و  یاهرهش  نکاما  رد 

1101001377000023 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئرا  تسویپ  مرف  بلاق  رد  تسیاب  یم  یداهنشیپ  تمیق   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413716957 یتسپ :  دک  مایخ ،  هارراهچ  - درونجب درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232387-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232487-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقیصوت یقیصوت تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب وو   یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب وو   ییاما   ییاما هداد   هداد ینادیم   ینادیم شور   شور هبهب   یتسپ   یتسپ دکدک   تاعالطا   تاعالطا یزاسدکوئژ   یزاسدکوئژ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو 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 9 
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روشک تابساحم  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض روتکاف  شیپ  نامزمه  ربراک   900 دادعت یارب  لاس  کی  تدم  هب  متسیس  ناراکمه  نویساموتا  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 81402407 ددرگ 

1101003070000054 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 900 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  نامزمه  ربراک   900 دادعت یارب  لاس  کی  تدم  هب  متسیس  ناراکمه  نویساموتا  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
81402407

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   متسیس   متسیس ناراکمه   ناراکمه نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا 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 10 
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: 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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  PLC و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000222 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  قیقد  رازبا  ایسآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   ESD414-5H/416-5H/412-5H لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

قیقد رازبا  ایسآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک 09125666228 هرامش.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  لوصحم  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  ویوورکیام -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000669 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشی  رد  مالقا  زیر  دوش و  دراو  یلک  تمیق  دک  ناریا  رد  .ددرگ  هیهت  تسویپ  لیاف  قباطم  یتسیاب  الاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنا  هدومنن  یرازگراب  ینف  یلام و  داهنشیپ  هک  ییاهتکرش  تساوخرد  هب  ددرگ  یرازگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام وو     PLCPLC ناونع : : ناونع 1313

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد لوصحم   لوصحم اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح ویوورکیام -  -  ویوورکیام 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 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطظا عطق  متسیس  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرارطظا عطق  متسیس  ریژآ 
1101093984000721 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا.دوش  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  ( اضماورهم  ) داتو یراذگراب  ، اضاقت مالقا  طیارش و  یسررب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09163802103 یفص  سدنهم  ینف  سانشراک.تسا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارطضا یرارطضا عطق   عطق متسیس   متسیس ریژآ   ریژآ 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 12 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  قرب  رازاب  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000157 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  یتراجت  مان   NR100 لدم رتور  مدوم و  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرانا 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5591144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C2960-PLUS24PC-L هکبش چیئوس   WS-C3750-PLUS24PC-L هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095473000002 زاین :  هرامش 

کرانا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
WS-C2960-PLUS24PC-L هکبش چیئوس   WS-C3750-PLUS24PC-L هکبش چیئوس  اتفا -  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

اتفا زوجم  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8397143319 یتسپ :  دک  کرانا ،  یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  کرانا  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46202014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46202299-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   قرب   قرب رازاب   رازاب تهج   تهج یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

WS-C2960 -PLUS24PC-LWS-C2960 -PLUS24PC-L هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس   WS-C3750-PLUS24PC-LWS-C3750-PLUS24PC-L هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس 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 13 
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ود هقطنم  نارهت -  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تامدخ .  حرش  قبط  کی  هیحان  هکبش  یشک  لباک  هکبش و  یزاس  زاب  حالصا و  یا .  هنایار  یاه  هکبش  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101094379000041 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  ود  هقطنم  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تامدخ .  حرش  قبط  کی  هیحان  هکبش  یشک  لباک  هکبش و  یزاس  زاب  حالصا و  یا .  هنایار  یاه  هکبش  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597653313 یتسپ :  دک  یدضع ، - دیهش  نابایخ  - دنز ناخ  میرک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921003-021  ، 88915400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88921002-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هیحان   هیحان هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک وو   هکبش   هکبش یزاس   یزاس زاب   زاب وو   حالصا   حالصا یایا .  .  هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش یحارط   یحارط 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 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rpljgsgeurx9e?user=37505&ntc=5591223
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5591223?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاخ 09182246040 سدنهم  زکرم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط   IT تاعالطا یروانف  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000399 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرطاخ 09182246040 سدنهم  زکرم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط   IT تاعالطا یروانف  تازیهجت  مالقا  - 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یدقن  تخادرپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسویپ کرادم  قبط   1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرطاخ 09182246040 سدنهم  زکرم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط   IT تاعالطا یروانف  تازیهجت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یدقن  تخادرپ 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: 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

ماگنهب5591226 ییاما و  هداد  ینادیم  شور  هب  یتسپ  دک  تاعالطا  یزاسدکوئژ  تایلمع  یراذگاو 
یقیصوت تاعالطا  یناسرزورب  یزاس و 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ITIT تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا 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 15 
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راسمرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ رهش  حطس  رد  لاسکی  لوط  رد  اهب  مالعتسا  طیارش  قباطم  اهریگ  تعرس  اه و  هاگرذگ  رباعم و  یروحم ،  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050360000033 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  راسمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

لوطرتم 40000 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 1000 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  هاگشیامزآ  هنیزه  تاناکما ،  مزاول و  گنر و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3581887887 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  یرادرهش  نادیم  یلامش  علض  - درادناتسا نادیم  - راسمرگ راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932000-023  ، 31932101-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31932200-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راسمرگ راسمرگ رهش   رهش حطس   حطس ردرد   لاسکی   لاسکی لوط   لوط ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش قباطم   قباطم اهریگ   اهریگ تعرس   تعرس وو   اهاه   هاگرذگ   هاگرذگ وو   رباعم   رباعم یروحم ،  ،  یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  دیبسالگ  یکیفارت و  رنیت  یئزج ،  ود  یئزج و  کت  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000110 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011950  دک  دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراکنابش یرادرهش   :: 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

led power تاو - ناوت 18  اب  مشچ  ود   eb-02 لدم تیال  توف  دیش  ینیمز  راکوت  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050012000006 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هراکنابش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییانشور دیش  یسدنهم  تکرش   W 26 ناوت  EB-02 حرط رباعم  ییانشور  دربراک  ینیمز  راکوت  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 40 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تسکیاد  مینیمولا  هندب  ژاتلو 220  دیفس  رون  اب   - led power تاو - ناوت 18  اب  مشچ  ود   eb-02 لدم تیال  توف  دیش  ینیمز  راکوت  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تظافح هجرد  کیتاتساورتکلا  گنر  ششوپ 

7564113744 یتسپ :  دک  هراکنابش ،  یرادرهش  هراکنابش  ناتستشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34852119-077  ، 34852610-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34852610-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب دیبسالگ   دیبسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت یئزج ،  ،  یئزج ودود   وو   یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 2 12 1

led powerled power تاو - - تاو   1818 ناوت   ناوت اباب   مشچ   مشچ ودود     eb-02eb-02 لدم لدم تیال   تیال توف   توف دیش   دیش ینیمز   ینیمز راکوت   راکوت غارچ   غارچ 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 23 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9wtuqtp42dlaq?user=37505&ntc=5591168
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5591168?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vavb6xp3m7wdx?user=37505&ntc=5591175
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5591175?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  لک  هرادا  یریوصت  تراظن  هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا 

1101003540000021 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن هیارا  دانسا  قباطم  ار  مالقا  یمامت  هدناوخ و  تقد  هب  ار  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** .تفرگ دهاوخ  تروص  یهاگشیامزآ  یاه  تست  هیدات  هطوبرم و  تراظن  دحاو  دات  زا  سپ  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  تمیق  دات  ***

3519834895 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزاس  رهشو  هار  لک  هاردا  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33433635-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 23 ھحفص 18 
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ناتسکات یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ کرادم  قباطم  ) .لسکب میس  ضیوعت.یرتم  مچرپ.دربریت.هسیر.مچرپ.رهش 45 حطس  تانیئزت  یدنب و  نیذآ  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005121000075 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم ددع و  15000 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) .لسکب میس  ضیوعت.یرتم  مچرپ.دربریت.هسیر.مچرپ.رهش 45 حطس  تانیئزت  یدنب و  نیذآ  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09122827760 رتشیب یگنهامه  تهج.دوشیمن  هدادرثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکب لسکب میس   میس ضیوعت.یرتم   ضیوعت.یرتم 4545 مچرپ.دربریت.هسیر.مچرپ.رهش   مچرپ.دربریت.هسیر.مچرپ.رهش حطس   حطس تانیئزت   تانیئزت وو   یدنب   یدنب نیذآ   نیذآ 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 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

رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 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

5590920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدود DANKER روتوماب ناریا  تخاسهیذغت  عبنم  یاراد  SEPEHR نشبآ لوف  سکاب  گنیدالسا  یقرب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد نودام  یمشچ 

1101001431000170 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  رهپس  لدم   220x400 cm زیاس یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2/30 عافتراو 2/90 ضرع سامت  09173771734 .دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمحو  یزادنا  هار  بصن  هنیزه.دیفس  تیروکس  لیم  هشیش 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسدود هاگتسدود DANKERDANKER روتوماب روتوماب ناریا   ناریا تخاسهیذغت   تخاسهیذغت عبنم   عبنم یاراد   یاراد SEPEHRSEPEHR نشبآ   نشبآ لوف   لوف سکاب   سکاب گنیدالسا   گنیدالسا یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع
راد راد نودام   نودام یمشچ   یمشچ

2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک تمالس  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  شیک  تمالس  هعسوت  زکرم  هتسب  رادم  نیبر  ود  متسیس  یزادنا  هار  یشک و  لباک  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092805000013 زاین :  هرامش 

شیک تمالس  هعسوت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  شیک  تمالس  هعسوت  زکرم  هتسب  رادم  نیبر  ود  متسیس  یزادنهار  یشک و  لباک  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسا  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  باختنا  تیولوا  .یصصخت  تالاوس  تهج  یجوا  مناخ  راکرس  هارمه 09027683734  هرامش 

7941875735 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رازاب  ور  هبور  - شیک هریزج  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44421891-076  ، 44422013-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44422014-076 :: 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

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5591264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد 131 یحتف 08733415243  سدنهم  اب  سامت  یتسویپ ،  تسیل  قبط  تاقلعتم  تاصخشم و  اب  یتینما  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003415000035 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ نازومآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZX یتراجت مان   ZX-6008 لدم  DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 131 یحتف 08733415243  سدنهم  اب  سامت  یتسویپ ،  تسیل  قبط  تاقلعتم  تاصخشم و  اب  یتینما  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط شیک   شیک تمالس   تمالس هعسوت   هعسوت زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبر   نیبر ودود   متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یشک   یشک لباک   لباک وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود 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 :
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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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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
(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراظن5591212 هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

یتینما5591264 هحفص 20)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک حرش  رد  جردنم  تاصخشم  اب  سیک  دیرخ  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000189 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
cpu:core 17 GEN11 - - 

RAM16 - 
CPU:6 Gig - 

SSD دراه - 
بوخ یکیفارگ  تراک  تاقلعتم و  روتینام  - 

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

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075614-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: 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

الاک5590811 حرش  رد  جردنم  تاصخشم  اب  سیک  دیرخ  هحفص 23) - رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لاس5591262 کی  تدم  هب  متسیس  ناراکمه  نویساموتا  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 7)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراظن5591212 هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

الاک الاک حرش   حرش ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : - - ناونع 2828

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