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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   66 هبنشکی   هبنشکی 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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2121 ))

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

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

زا 28 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

( 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  • 26

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 21

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

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

زا 28 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

زا 28 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/6/5 زا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10  سار  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/6/14

1401/6/16

عورش  :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14/30  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626131 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10  سار   - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت ،  ، تامدخ نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجو زیراو  شیف  لصا  ای  تاعفد  هب  دیدمت  لباق  طرش و  دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  ار  لایر  غلبم 3.150.000.000  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هئارا  ار  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  دقن 

ینیمخ  ماما  یدنب  عمتجم  رد  عقاو  تاسلج  رتفد  مراهچ  هقبط  یزکرم  نامتخاس  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: سردآ سردآ
قودنص یزکرم  نامتخاس  فکمه  هقبط  رد  عقاو  ینیمخ  ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد  لیوحت 

0615228 نفلت 4001 - یتسپ 159 
مراهچ هقبط  یزکرم  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یردنب  عمتجم  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ  سردآ  ییاشگزاب  لحم 

اواف 5021-2525-2522- هرادا   - 3054-2049-2099-0615228 :: نفلت نفلت
0615228

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

2226900-0615228 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنهاب دیهش  سم  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یهگآعبنم جرد  زا  سپ  هتفه  ود  تلهم  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ شورف  دنیآرف  رد  دنمشوه  هناماس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت نامرک و  : هژورپ یارجا  لحم 

هطوبرم هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03431227128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ict@csp.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT هزوح   هزوح ردرد   تاعطق   تاعطق تازیهجت ، ، تازیهجت  ، ، تامدخ تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

دوخ دوخ شورف   شورف دنیآرف   دنیآرف ردرد   دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 28 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/677 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارلهد  ییادز  کمن  دحاو   F & G متسیس یزادنا  هار  لاکشا و  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 15.350.000.000 

قیرط زا  لحارم  هیلک  زاگ -  تفن و  ای  ورین  لقادح 5  هبتر  یاراد  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 767.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

نفلت 08338370072 زکرم  اهدادرارق 08338374180  یقوقح و  روما  سکفلت  نویسیمک  هناخریبد  کالپ 42  تفن  راولب  تفن  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ
تاصقانم 2522 نویسیمک  هناخریبد 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090592000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626368 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

گنیروتینام نلاس  زیهجت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییادز ییادز کمن   کمن دحاو   دحاو   F & GF & G متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 33

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییادز5626281 کمن  دحاو   F & G متسیس یزادنا  هار  لاکشا و  هحفص 5)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/6/5  زا  دانسا   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم :: 1401/06/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هاگشیامزآ بالضاف  متسیس  حالصا  یتعنص و  باسپ  یاه  هچضوح  ثادحا  یزکرم و  ناروتسر  هاگشیامزآ و  نیب  یاضف  یزاس  هطوحم   - 01/31 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1.660.000.000  غلبم  لایر -  دروآرب 33.183.242.620  غلبم 

نادابآ  هاگشیالاپ  قرب  لباک  یاه  هرقرق  تشادهگن  هطوحم  یرجآ  راوید  ثادحا  تایلمع  یارجا   - 01/36
رهشهام  یتارداص  ردنب  رد  نفلت  یاههاگتسد  لباک و  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  هئارا   - 01/38

رهشهام یتارداص  ردنب  رد  راب  تناو  یراوس و  یاهوردوخ  تامدخ  هئارا   - 01/35
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

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

تکرش یاهنامیپ  روما  هاگشیالاپ -  یلصا  هزاورد  بنج  دور -  دنورا  هیشاح  نادابآ -  تاداهنشیپ : هئارا  عالطا و  بسک   :: سردآ سردآ

06153183338 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06153264476 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف متسیس   متسیس حالصا   حالصا وو   یتعنص   یتعنص باسپ   باسپ یاه   یاه هچضوح   هچضوح ثادحا   ثادحا وو   یزکرم   یزکرم ناروتسر   ناروتسر وو   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نیب   نیب یاضف   یاضف یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هاگشیالاپ   هاگشیالاپ قرب   قرب لباک   لباک یاه   یاه هرقرق   هرقرق تشادهگن   تشادهگن هطوحم   هطوحم یرجآ   یرجآ راوید   راوید ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/103 - 16/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/5هرامش حبص  تعاس 9  زا  دانسا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  ات  رثکادح  یدالیم  اب 2022/8/27  قباطم 

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 9/30  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626129 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15/30  سار  خروم 1401/07/09 -  تعاس 10   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/7/10

لاس تدم 3  یارب  تروفکنارق  سابعردنب -  ریسم   STM-4 یرون ربیف  کنیل  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدننک تکرش  اکیرما -  رالد  ای 41/807  لایر  نیمضت 11.706.000.000  غلبم  یراج 4101029171204273 -  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  حالصیذ  عجارم  زا  روما  ماجنا  تیحالص  زوجم  یاراد  یتسیاب  یم 

، یجراخ دیرخ  تیریدم  مراهچ ، هقبط  مج ، ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا ، نابایخ  یو ، کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ
الاک  روما  لک  هرادا 

نامزاس یناسنا  هیامرس  یلام و  عبانم  مرتحم  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :

22167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

06/121-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  رثکادح  مود  تبون  پاچ  خیرات  زا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626155 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 8/30  سار   - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  حرش  هب  ادص  امیس و  یاه  هداد  عبانم  یرادیاپ  یزاس و  نما  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیدمت لباق  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هصقانم 4.990.000.000  رد  تکرش  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  هبتر 2  ندوب  اراد 

:: سردآ سردآ

22166313 :: 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

STMSTM-- یرون  44 یرون ربیف   ربیف کنیل   کنیل هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 66

ادص ادص وو   امیس   امیس یاه   یاه هداد   هداد عبانم   عبانم یرادیاپ   یرادیاپ وو   یزاس   یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77
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ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص  یناگرزاب  قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حالص یذ  یاه  تکرش  قیرط  زا  یمومع و  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  روکذم  حرط   2 یتنرتنیا )  ینفلت  تاعالطا (  یروآ  عمج  یرجم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  باختنا  دنشاب  یم  رقتسم  نارهت  رد  هک 

راک  بسک و  طیحم  اب  طبترم  ییارجا  یاه  هاگتسد  درکلمع  یبایزرا  راک و  بسک و  طیحم  یلم  شیاپ  یاه  حرط  یتنرتنیا )  ینفلت  تاعالطا (  یروآ  عمج  - 
 ( لصا 44 شیاپ  یداصتقا و  تاعالطا  رامآ و  زکرم  ناریا (  قاتا  یاه  شهوژپ  زکرم  یلوتم  دحاو  - 

دشاب  یم  لایر  هصقانم 100.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب رگید  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  دیدمت  لباق  هیلوا و  رابتعا  هام  هس  یاراد  طرش و  دیق و  نودب  تشگرب و  لباق  ریغ  یکناب  ریغ  یکناب  همانتنامض 

ناریا  یزرواشک  نداعم  عیانص  یناگرزاب  قاتا  مان 
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  طوبرم  هجو  یدقن  زیراو 

:: سردآ سردآ

یلا 12 تعاس 9  زا  ینابرق 85732303  مناخ  راکرس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: stat.iccima@gmail.comسکف 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

5626131IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت ،  ، تامدخ هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ییارجا ییارجا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا وو   راک   راک وو   بسک   بسک طیحم   طیحم یلم   یلم شیاپ   شیاپ یاه   یاه حرط   حرط یتنرتنیا )  )  یتنرتنیا ینفلت   ینفلت تاعالطا (  (  تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع
راک راک وو   بسک   بسک طیحم   طیحم اباب   طبترم   طبترم
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1001005230000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/6/17هرامش دیدزاب تعاس 19   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626006 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هدیازم  قیرط  زا  یلزنا و  رهش  رادغارچ  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یور  رب   LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  لیذ  حرش  هب  داتس  هناماس  رد  تبث  هرامش 1001005230000012  هب 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  ریغتم ریغتم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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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 دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  زا 1401/5/31  دانسا  تفایرد   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626161 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ ریسم  لوط  رد  هتخاس  شیپ  تاعطق  بصن  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  هعطق 9  ناهفصا  مق  نارهت  ریسلا  عیرس  نهآ  هار  هژورپ   201 یلا 000 +  199 رتمولیک 000 + : راک ماجنا  لحم 

هام تیلاعف 4  تدم 

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یدقن -  تخادرپ  دیسر  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 700.000.000  هدرپس  ربتعم -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هصقانم 

یسدنهم ینف و  تیریدم  میس ، یب  هداج  رتمولیک 10  تسار ، تمس  یعرف  نارهت ، ناهفصا  نابوتا  رتمولیک 25  یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یسدنهم  ینف و  تیریدم  میس  یب  هداج  رتمولیک 10  تسار  تمس  یعرف  نارهت  ناهفصا  نابوتا  رتمولیک 25  لیوحت 

هاگراک رتفد  لحم  ییاشگزاب 

هارمه 09016370735 یلخاد 405   02536625178 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5626006LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  هحفص 9)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

هژورپ هژورپ ریسم   ریسم لوط   لوط ردرد   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش ارتنشا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626021 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  رد   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لیذ  هحورشم  تایلمع  یراذگاو  هب  تبسن  یلخاد )  ) ینارمع ریغ  تارابتعا  لحم  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت 

دزی  رهش  رد  بآ  تاسیسات  هب  طوبرم  یاه  تیاس  یزاس  نمیا  تهج  هینبا  یراک  هدرخ  تایلمع  - 
یندچ  تالاصتا  عاونا  دیرخ  - 

دزی  رهش  حطس  رد  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  لمح  هیهت و  اب  ماوت  ژاپمپ  یاه  هاگتسیا  نزاخم و  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  - 
دزی ناتسرهش  حطس  رد  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  لمح و  هیهت و  اب  ماوت  هاچ  هقلح  هتسبرادم 36  یاه  نیبرود  متیس  یزادنا  هار  بصن و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک  هلا  تیآ  نابایخ  دزی  رهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

03531643249 :: نفلت :: www.abfayazd.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییادز5626281 کمن  دحاو   F & G متسیس یزادنا  هار  لاکشا و  هحفص 5)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هار هار وو   بصن   بصن یندچ   - - یندچ تالاصتا   تالاصتا عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ بآبآ -  -  تاسیسات   تاسیسات هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه تیاس   تیاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج هینبا   هینبا یراک   یراک هدرخ   هدرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس ردرد   زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   هیهت   هیهت اباب   ماوت   ماوت ژاپمپ   ژاپمپ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا وو   نزاخم   نزاخم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا

حطس حطس ردرد   زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت اباب   ماوت   ماوت هاچ   هاچ هقلح   هقلح   3636 هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متیس   متیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دزی   - - دزی
ناتسرهش ناتسرهش
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  قبط  یسانش  بوسر  هنیچ و   log plot رازفا مرن  یشزومآ  هرود  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000300 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یلاع شزومآ  سیورس :  مان 

رفن 35 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

09121837364  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یسانش   یسانش بوسر   بوسر وو   هنیچ   هنیچ   log plotlog plot رازفا   رازفا مرن   مرن یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک  رایتخا  رد  هک  تکرش  رد  هدافتسا  دروم  تاشرازگ  رامآ  متسیس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن ینابیتشپ  هفقو  نودب  دشاب  یم  ناتسا  حطس  ناربراک 

1101091504000314 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
روتکاف 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک  رایتخا  رد  هک  تکرش  رد  هدافتسا  دروم  تاشرازگ  رامآ  متسیس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن ینابیتشپ  هفقو  نودب  دشاب  یم  ناتسا  حطس  ناربراک 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   ناتسا   ناتسا حطس   حطس ناربراک   ناربراک هیلک   هیلک رایتخا   رایتخا ردرد   هکهک   تکرش   تکرش ردرد   هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم تاشرازگ   تاشرازگ رامآ   رامآ متسیس   متسیس دناوتب   دناوتب دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 . . دیامن دیامن ینابیتشپ   ینابیتشپ هفقو   هفقو نودب   نودب
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000054 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لون 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  همینغوب 09166118603  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  / دوش هدهاشم  تسویپ  لیاف  / رتم ژارتم 300  زاوها / راک  لحم 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384907-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: 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  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاباعشنا هرقف  بصن 300  ثادحا و  تایلمع  هارمه  هب  ، بالضاف یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  یا و  هزاس  صقاون  عفر  یرتمویدیو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  حرش  هب  هدمانکین  یاتسور  بالضاف 

1101070002000211 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3973156731 یتسپ :  دک  بالضاف ،  با و  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نهدور  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76511316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76504301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاباعشنا تاباعشنا هرقف   هرقف   300300 بصن   بصن وو   ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع هارمه   هارمه هبهب   ،، بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یایا   هزاس   هزاس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   یرتمویدیو   یرتمویدیو ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   هدمانکین   هدمانکین یاتسور   یاتسور بالضاف   بالضاف

1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000246 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 : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن  تکرش  دنشاب  یم  لیوحت  هب  رداق  هتفه  کی  ات  هک  یناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

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

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) لرتنک متسیس  رگشزادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000770 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نمرهب هیسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEST TOYES یتراجت مان  لدم 1254  رتویپماک  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) لرتنک متسیس  رگشزادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5625967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  دابآرهم  هاگدورف  کالب  لاکینکت  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   OMEGA لدم  SHIELD لنپ بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001493000140 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

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

یمشاه 09123093134 یاقآ  اب  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023940-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -CO2 SAFETY VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004944 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   ALG-EN لدم قیرح  مالعا  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 97 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

sanco یناشن شتآ  تازیهجت  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط دابآرهم   دابآرهم هاگدورف   هاگدورف کالب   کالب لاکینکت   لاکینکت نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس   OMEGAOMEGA  لدم لدم   SHIELDSHIELD  لنپ لنپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

1818

CO2  SAFETY VALVECO2  SAFETY VALVE 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 28 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626022 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  کی  طخ  ناگوان   PIS یرفاسم یناسر  عالطا  متسیس  تازیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناراکنامیپ هبتر - دقاف  تاطابترا  ناراکنامیپ  یلیر - عیانص  ناگدنشورف  کینورتکلا - قرب و  عیانص  ناگدنشورف  ناینب - شناد  هناروآون و  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و 

هناخریبد تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسر  دیهش  راولب  یاهتنا  جیسب  هارگرزب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05133030483 :: نفلت :: vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05133423311 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ترازو   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000214 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 100  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  کالم  دشاب و  یمن  کالم  دک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش راطق   راطق کیکی   طخطخ   ناگوان   ناگوان   PISPIS یرفاسم   یرفاسم یناسر   یناسر عالطا   عالطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف 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 28 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2yu6r2hss48tw?user=37505&ntc=5626022
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5626022?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nj8bfw7gucqux?user=37505&ntc=5626053
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5626053?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24VDC POWER SUPPLY UNIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004933 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AC POWER SUPPLY لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  دیرخ  طیارش  تساوخرد و  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   passive هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000041 زاین :  هرامش 

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

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

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

یدمحم لگ  یاقآ   03132203895 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هیارا 

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

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

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2222

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   pass ivepass ive هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت 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 28 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

هاگولگ ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بنیز یب  یب  هدومحم  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  ) اههار هنایم  ینمیا  ظافح  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030428000011 زاین :  هرامش 

ناردنزام هاگولگ  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

هاگولگ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4861973368 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  میدق  نامتخاس  یناخمیرک - دیهش  نابایخ  اضر -  ماما  راولب   - هاگولگ هاگولگ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34661710-011  ، 346617-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

346617-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( بنیز بنیز یبیب   یبیب   هدومحم   هدومحم ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصنو   بصنو هیهت   هیهت )) اههار اههار هنایم   هنایم ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ءاقترا   ءاقترا 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 28 ھحفص 21 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمک تیرک  یتعنص  هیحان  رد  عقاو  یروصنم  یهار  هس  لیردراگ  ریگ و  تعرس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001017 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  لیاف  رد  تیزیو  تیاس  لحم  خیرات و  خرن و  هیارا  یگنوگچ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا فارصنا  ینعم  هب  ، یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  دات  دروم  ناراکنامیپ  صوصخم   HSE همانیهاوگ تارغت و  یهگآ  نیرخآ  خرن ، داهنشیپ  گرب  یراذگراب  مدع 

دشاب یم  روضح 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177341-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ وو   ریگ   ریگ تعرس   تعرس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ژاریت 3/ هب  کیلوردیه  ییوردوخ  دنبهار  ملق  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  / .ددرگ

1201092179000774 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمامت یارب  دکناریا  کی  هئارا  / .دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  مدع  دشاب / هام  کی  لقادح  یلام  داهنشیپ  تمیق  رابتعا  - 
هاگشیالاپ رابنا  لیوحت  لحم  / .دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  مالقا 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
NO 3 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  / .دشاب هام  کی  لقادح  یلام  داهنشیپ  تمیق  رابتعا  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  .دشاب / یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  / .دشاب

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیلوردیه5626420 ییوردوخ  دنبهار  ملق  کی  هحفص 21)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیلوردیه کیلوردیه ییوردوخ   ییوردوخ دنبهار   دنبهار ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5625997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( الاکرابنا ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000161 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   CH 16 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4343 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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

ناتسلگ ناتسا  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب شکیلاگ  رهش  زا  هدنشورف   . تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005469000031 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   SR-LD308 لدم لاناک  عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب شکیلاگ  رهش  زا  هدنشورف   . تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  نامتخاس  مهن ، تشهب  شبن  یتشهب ، دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225830-017  ، 32245961-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32251767-017 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2727

DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ داد  رارق  قبط  ناتسرل  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگنو  سیورس  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001199000013 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ناتسا  یاهرهش  زا  یکی  رد  یگدنیامن  ای  راک  رتفد  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6816938443 یتسپ :  دک  کناب ،  راهچ  هر -)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334116-066  ، 33302062-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302063-066 :: 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

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  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 09 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  یریوصت  تراظن  هژورپ  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000056 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  .دشابیم  یراذگ  تمیق  رد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دک  ناریا   ******* :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***** .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیاریغرد  دننک ،  یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  دنیامن و 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: 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

.تسویپ .تسویپ داد   داد رارق   رارق قبط   قبط ناتسرل   ناتسرل ناتسا   ناتسا بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

یبیکرت یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

5626064DVR شخپ طبض و  هحفص 23)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالب5625967 لاکینکت  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   OMEGA لدم  SHIELD لنپ بصن  دیرخ و 
تسویپ تاصخشم  قبط  دابآرهم  هاگدورف 

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5626372CO2 SAFETY VALVE(17 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5626372CO2 SAFETY VALVE(17 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

کیلوردیه5626420 ییوردوخ  دنبهار  ملق  کی  هحفص 21)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 28 ھحفص 26 
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ناتسچولب ناتسیس و  دنقرصق  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uface202 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093262000021 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  دنقرصق  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ZK TECO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZK TECO یتراجت مان   UFACE 302 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  لمح  هیارک  ههام ،  ود  هیوست  دشابیم  uface202 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح  هاگتسد  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات 

9996113979 یتسپ :  دک  دنفرصق ،  تشادهب  زکرم  - ناگنوگ هلحم  - دنقرصق رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35242401-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35243162-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

uface202uface202 لدم   لدم تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد 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 28 ھحفص 27 
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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

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرشیپ یتامدقم و   MSP رازفا مرن  اب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  یشزومآ  هرود  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000297 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

رفن 30 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

09121837364  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: 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

تسویپ5626034 تسیل  قبط  یسانش  بوسر  هنیچ و   log plot رازفا مرن  یشزومآ  هرود  تمدخ  دیرخ 
هدش

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5626319uface202 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح  هحفص 26)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتامدقم و5626412  MSP رازفا مرن  اب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  یشزومآ  هرود  تمدخ  دیرخ 
هتفرشیپ

هحفص 26) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( 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

یبیکرت5626379 لکیس  هاگورین  یریوصت  تراظن  هژورپ  لماک  هحفص 23)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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