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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   1919 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,139هکس 170 , 000139, 170 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   82مهرد ,81082 ,810

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   133,470هکس , 000133,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   208رالد ,300208 سیئوس300, سیئوس کنارف   318کنارف ,000318 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,500 , 00080 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع233,500233,500رالد ناتسبرع لایر   81لایر , 05081 , 050

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس ,500 , 00050 ,500 , وروی000 ژورن305,530305,530وروی ژورن نورک   30نورک ,70030 ,700

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,859, 00012 ,859, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   352دنوپ ,660352 نپاژ660, نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 14,3302 14,330

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7171 ))

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

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

زا 79 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 23  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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  • --

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

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

زا 79 ھحفص 2 
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( 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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  " ) 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  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 21  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001004000190 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672476 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نامتخاس  یارب   MSSP 24*7 سیورس هئارا  و  ( SIEM  ) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  رارقتسا ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لماعریدم  ریزو و  مرتحم  نواعم  خروم 1401/5/15  هرامش 1/73560  زوجم  ساسارب  رفظ .) نامتخاس   ) تکرش

روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یارب  MSSP 24*7 سیورس هئارا  و  ( SIEM  ) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  رارقتسا ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.تکرش یزکرم  نامتخاس 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/10/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شبن راشفا -  دیرف  نابایخ  رفظ -)  ) یدرگتسد دیحو  نابایخ  لامش -)  ) سردم هارگرزب  نارهت -  ، 1916615813 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.3 کالپ شرآ - راولب 

:: 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

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب   MSSPMSSP  سیورس سیورس هئارا   هئارا وو   یتینما   یتینما یاهدادخر   یاهدادخر وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار رارقتسا ، ، رارقتسا ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 79 ھحفص 5 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004010000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672483 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم کناب  یاهنامتخاس  نفلت  زکارم  یروتارپا  و  ( CRM  ) یرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  یربهار  روما  ماجنا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رد  ا.ا.ج 

ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت  رد  ا.ا.ج  یزکرم  کناب  یاهنامتخاس  نفلت  زکارم  یروتارپا  و  ( CRM  ) یرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  یربهار  روما  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

49,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/10/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 140 لوبناتسا ، هارراهچ  هب  هدیسرن  یسودرف ، نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092179000249 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب لحارم  هیلک  دیامن ، رازگرب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 01-29 هصقانم  دراد  رظن  رد  نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سردآ هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یدعب  کرادم  ریاس  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  تافیرشت 

.دش  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

شیالاپ تکرش  یاهنامیپ  روما  - هاگشیالاپ یلصا  هزاورد  بنج  - دور دنورا  هیشاح  - نادابآ  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 555 قودنص  نادابآ - تفن 

:: 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

اهنامتخاس اهنامتخاس نفلت   نفلت زکارم   زکارم یروتارپا   یروتارپا وو   ( ( CRMCRM  ) ) یرتشم یرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یربهار   یربهار روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

یتارداص یتارداص ردنب   ردنب ردرد   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673267 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدلگ  ناتسرامی  بیکشزپ  دکار  یراج و  یاه  هدنورپ  نکسا  یزاسکاپ و  یزاسادج و  یسررب  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سیدلگ ناتسرامیبیکشزپ  دکار  یراج و  یاه  هدنورپ  نکسا  یزاسکاپ و  یزاسادج و  یسررب  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگشناد  ، 8179675111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  - :: 2/ج یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673455 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب  MSSP 24*7 سیورس تارا  و  ( SIEM  ) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  رارقتسا  ةصقانم : حرش  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هام راک 12  یارجا  تدم  اب  رفظ  نامتخاس  تکرش  یزکرم  نامتخاس 

لایر درایلیم  نیمضت 1/5  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - راشفا دیرف  نابایخ  رفظ - )  ) یدرگتسد دیحو  نابایخ  لامش -) سردم  هارگرزب  نارهت -  یناشن  هب  روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: سردآ سردآ
شرآ راولب  شبن 

021145  - 8127  - یلخاد 8126 26400318  - 22229008 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ دکار   دکار وو   یراج   یراج یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا وو   یزاسکاپ   یزاسکاپ وو   یزاسادج   یزاسادج یسررب   یسررب تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یارب یارب   MSSPMSSP  2424** سیورس  77 سیورس هئارا   هئارا وو   ( ( S IEMSIEM  ) ) یتینما یتینما یاهدادخر   یاهدادخر وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع
نامتخاس نامتخاس تکرش   تکرش یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس
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نهموب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005108000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673737 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیق و نودب  یلوبق و  دیق  اب  ارنآ  تاحفص  هیلک  پاچ ، زا  سپ  تفایرد و  داتس  هناماس  زا  ار  هصقانم  دانسا  زا  یکینورتکلا  هخسن  کی  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم 

زا نانآ  فذح  ثعاب  نارگ  هصقانم  زا  کی  ره  بناج  زا  مهم  نیا  ماجنا  مدع  .دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدرک و  ءاضما  رهم و  طرش 
.ددرگ یم  هصقانم  دنیآرف 

.دنیامن یراذگراب  تکاپ ب  رد  هدومن و  لصا  ربارب  ار  هصقانم  دانسا  دنب 2-7  رد  زاین  دروم  کرادم  تسیاب  یم  یمومع  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک 
.دشاب  یم  هام  هژورپ 12  ماجنا  تدم 

نهموب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دنشاب ییایفارغج  تاعالطا  متسیس  یصصخت  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  ود  لقادح  یزاسرهش و  کی  هبتر  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش 
.ددرگ یم  هئارا  هصقانم  دانسا  اب  نامزمه  یفیک  دانسا  انمض  .دشاب  یم  یفیک  دانسا  زایتما  زا 105  زایتما  لقادح 70  بسک  اهتکرش  شریذپ  یانبم 

.تسا هدیدرگ  دیق  هصقانم  دانسا  رد  طیارش  ریاس 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  غلبم  - 1 نیمضت :  تاحیضوت 
.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  - 2

.دشاب یم  جردنم  دادرارق  نتم  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  - 3
.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  - 4

دشاب .  یم  یمازلا  ( ( HSE ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  - 5
08:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهموب یرادرهش  نهموب ، رهش  سیدرپ ، ناتسرهش  نارهت ، ناتسا   ، 1655154756 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003123000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهم تافداصت  یعوضوم  یقمع و  لیحت  تعرس و  تیدودحم  یاهولبات  قیقدت  تشادرب و  یدرکلمع و  یاهصخاش  تشادرب  وهار  ینمیا  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا 64/75/01  هداج 

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

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمیهاربا راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/07/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673016 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچ رس  تازیهجت  ملق  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلام  دروآرب 

لایر  265.143.000.000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یعوضوم یعوضوم وو   یقمع   یقمع لیحت   لیحت وو   تعرس   تعرس تیدودحم   تیدودحم یاهولبات   یاهولبات قیقدت   قیقدت وو   تشادرب   تشادرب وو   یدرکلمع   یدرکلمع یاهصخاش   یاهصخاش تشادرب   تشادرب وهار   وهار ینمیا   ینمیا یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع
یایا هداج   هداج مهم   مهم تافداصت   تافداصت

77

یهاچ یهاچ رسرس   تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001097224000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 VIBRATION MONITORING SYSTEM تاعطق دیرخ  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیولسع رهش :  رهشوب ،  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

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001205000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5673472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  دور  هدنیاز  هناخدور  بآ  نیالنآ  یفیک  شیاپ  تازیهجت  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تامدخ  تاکرادت و  روما  ناهفصا ، یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ ، هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ ، لپ  یوربور  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

راگنرود 03136611128 یلخاد 2196   03136615360 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR- WWW.ESRW.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM  تاعطق تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

هناخدور هناخدور بآبآ   نیالنآ   نیالنآ یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد 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 79 ھحفص 10 
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1129-PHD-95540-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیش  اتید  کرادم و  اضاقت ،  قبط  موف  نزخم  نودب  یناشن  شتآ  زاس  موف  جیکپ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  لماک و  بصن  تخاس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003007000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672474 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناگنس نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/01/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 377 یگنسهوک 19 و 21 -  نیب  یگنسهوک -  نابایخ   ، 9176715683 یتسپ :  دک  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موف موف نزخم   نزخم نودب   نودب یناشن   یناشن شتآ   شتآ زاس   زاس موف   موف جیکپ   جیکپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لماک   لماک بصن   بصن تخاس ، ، تخاس ناونع : : ناونع 111 1

اهاه نامتخاس   نامتخاس وو   نکاما   نکاما راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت 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 79 ھحفص 11 
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/300/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zrec.co.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672504 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص   10  - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  نیمضت 393   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tender.tavanir.org.ir zrec.co.ir

:: 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000117 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673313 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نسح رب  تراظن  مزال و  یاه  هشقن  هئاراو  دوجوم  یاه  هشقن  ساسا  رب  نامتخاس  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  یاهدرادناتسا  تیاعر  اب  اهنآ  ماجنا 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هر  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هژورپ هاگشناد ،  سیدرپ  دهشم ،  یدازآ  نادیم  یقرش  برد  بصن ،  لیوحت و  لحم   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هروظنم  دنچ  یاه  هدکشناد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1313

یشزومآ یشزومآ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 79 ھحفص 12 
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هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKP-1401162096-KM/G11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

korc.ir :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقیقد رد  رتیل  یجورخ 2000  یبد  اب  لمح  لباق  یناشن  شتآ  بآ  روتینام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.KORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زا یگدنیامن  هب  یمدرم  یاه  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا یرادرهش 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401207 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/06/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  یزاس  یراجت  هعسوت و  رد  یراذگ  هیامرس  یاه  لدم  راک و  بسک و  حرط  یاه  هدیا  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 8175666735 دک  هرامش 28  تلم  کناب  یناقوف  هقبط  امیس  ادص و  یوربور  یدعس  ناتسوب   :: سردآ سردآ

یلخاد 112 یلخاد 03136288163-269  - 03136617325 :: 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

هقیقد هقیقد ردرد   رتیل   رتیل   2 0002000 یجورخ   یجورخ یبد   یبد اباب   لمح   لمح لباق   لباق یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1515

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   هعسوت   هعسوت ردرد   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس یاه   یاه لدم   لدم وو   راک   راک وو   بسک   بسک حرط   حرط یاه   یاه هدیا   هدیا ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1616

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

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

2001091432000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673738 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا  ناتسا  زاگ  تکرش  یاهنامتخاس  رد  تاقبط  یاه  چیوس  ینیزگیاج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  یاهنامتخاس  رد  تاقبط  یاه  چیوس  ینیزگیاج  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 350,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   546,000,000 نیمضت :  غلبم 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  یروضح  یتسد و  تروصب  مه  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  هجوت : نیمضت :  تاحیضوت 
نیا رد  یضارتعا  هنوگچیه  دش و  دهاوخن  ییاشگزاب  تکرش  نآ  تاکاپ  تروصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  یراذگراب  داتس  هناماس  فلا  لیاف  تمسق  رد  نآ  ریوصت  مه  ددرگ و 

.تسین  هتفریذپ  صوصخ 
12:30 تعاس : 1401/10/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   ، 5615813343 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

هئارا5672476 یتینما و  یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  رارقتسا ،
یزکرم نامتخاس  یارب   MSSP سیورس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5672483 زکارم  یروتارپا  و  ( CRM  ) یرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  یربهار  روما  ماجنا 
اهنامتخاس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتارداص5673007 ردنب  رد  تاریمعت  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاقبط5673417 اهگنیکراپ  هحفص 15)یزاسدنمشوه  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

و5673455 ( SIEM  ) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  رارقتسا 
نامتخاس تکرش  یزکرم  نامتخاس  یارب   MSSP 24*7 سیورس هئارا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ5673728 تباث و  میس  هحفص 15)یب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5673737 حطس  یزیمم  هژورپ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نامتخاس نامتخاس ردرد   تاقبط   تاقبط یاه   یاه چوس   چوس ینیزگیاج   ینیزگیاج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 79 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

تیدودحم5673739 یاهولبات  قیقدت  تشادرب و  یدرکلمع و  یاهصخاش  تشادرب  وهار  ینمیا  یزیمم 
یا هداج  مهم  تافداصت  یعوضوم  یقمع و  لیحت  تعرس و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093676000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672510 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم دنمشوه  کالپ  بصن  دیلوت و  تایلمع  ییایفارغج و  تاعالطا  متسیس  تحت  رهش  هشقن  یور  رب  یرادرهش  کالپ  یتسپ و  تاعالطا  ییامناج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زورب یقاحلا و  هشقن  قبط  رهش  دیحوت  راوزبس و  رهش  حطس  رد  کالپ  یبیرقت 25000  دادعت  ......و ) یرادا ، یراجت ، ینوکسم ،  ) نکاما هیلک  یارب  دادرارق  نیا  دافم 

یناسر 
یوضر  ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  دیحوت  راوزبس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت داهنشیپ  لاسرا  تلهم  نایاپ  ات  یکیزیف  تروص  هب  ار  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همان ی  تنامض  لصا  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  یرادرهش  هناخریبد 
14:00 تعاس : 1401/07/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راوزبس یرادرهش  یلامش  رارسا  نابایخ   ، 9613873114 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس نکاما   نکاما دنمشوه   دنمشوه یتسپ   یتسپ دکدک   وو   کالپ   کالپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 79 ھحفص 15 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672692 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
37,139,701,440 یلام :  دروآرب 

لایر   1,856,985,072 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:15عبنم تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673417 :: هرازه هرازه :: 1401/07/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاشن  تیاده و  یناقلاط ، یتاقبط  گنیکراپ  یزاس 3  دنمشوه  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

طاشن تیاده و  یناقلاط ، یتاقبط  گنیکراپ  یزاس 3  دنمشوه  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,710,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنیکراپ مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده - یتاقبط 

:: 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

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

یتاقبط یتاقبط اهگنیکراپ   اهگنیکراپ یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094564000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673515 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هار  هس  کی  راولب و   3  ، عطاقت رد 6  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجت  یریوصت و  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  تازیهجت  اب  نیبرود  دادعت 33 

لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رهش  دیحوت  راوزبس و  رهش  حطس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

11,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ارجا  زا  دعب  غلبم  تخادرپ  نیمضت :  تاحیضوت 

ینابیتشپ لاس  لاس و 2  تازیهجت 5  ییالط  یتناراگ 
ددرگ یم  بصن  ینف  یسررب  زا  دعب  کیفارت و  رابنا  لیوحت  تزیهجت  هیلک 

دشاب  یم  هباشم  تروص  هب  الاک  ناریا  یاهدک 
13:30 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یسدنهم تیریدم و  نامزاس  کالپ 3  باوم  نابایخ  لوا  یلامش  رارسا  نابایخ   ، 9613844338 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  هکبش 

:: 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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140115 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/6/15   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ تباث و  میس  یب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 555.300.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تاکرادت  رابنا  دابا  تداعس  ناتسورس و  یتایلمع  هقطنم  ناتسورس  ناتسرهش  سراف  ناتسا   :: سردآ سردآ

32138657-071 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07132314447 :: 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 متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

ییوردوخ ییوردوخ وو   تباث   تباث میس   میس یبیب   ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتاقبط5673417 اهگنیکراپ  هحفص 15)یزاسدنمشوه  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001159000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672480 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  قبط  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  هرادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

ششوپ ششوپ تحت   تحت نکاما   نکاما هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 16   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقنس ناتسرهش  یبعکم  رتم  رازه  دص  ( CGS) راشف لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 13.146.701.550 

هرامش هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  هدوب -  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تیحالص  دات  یاراد  هک  یضاقتم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 710.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح 

قاتا 315 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک ، تفایرد :   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.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

یریوصت5673515 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( CGSCGS )) راشف راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا هبهب   طوبرم   طوبرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دادعت 150  هب   apk تنرتنیا زاسادج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000178000025 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   APKSWAP ناونع تنارتنیا  زا  تنرتنیا  یزاسادج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم 
هتسب 150 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  هرامش 1  نامتخاس  - هدیمهفدیهش نادیم  یبونج  علض  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591977859 یتسپ :  دک  ، 

33233708-074  ، 3323370-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3323370-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   150150 دادعت   دادعت هبهب     apkapk تنرتنیا   تنرتنیا زاسادج   زاسادج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F-Secure-Standard_Business Suite سوریو یتنا  هربراک  هلاسکی 200  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000309 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   F-SECURE هدنزاس عجرم   F-SECURE یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ایساروا دنمشوه  طابترا  کوان  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدش  تسویپ  تاصخشم  ساسارب  تسیاب  یم  داهنشیپ  هیارا  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ، مادقا  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  هب  تبسن  دوخ  تمیق  یراذگراب  اب  نامزمه  تسا  مزال 

.دوب دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  یلام  هیوست 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

F-Secure-Standard_Bus iness  SuiteF-Secure-Standard_Bus iness  Suite سوریو   سوریو یتنا   یتنا هربراک   هربراک   2 00200 هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرادناتسا   :: 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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  تاصخشم  قبط  ، ینابیتشپ یربا و  تینما  ( ، CDN  ) اوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003360000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا لاسرا  ولیمکت  هب  مزلم  ناگدننک  نیمات  - تسا مالعتسا  لک  غلبم  عمج  هبساحم  یانبم.دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  هرقف  کی  شرامش  دحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخن  هداد  تکرش  تالماعم  نویسیمک  رد  تروصنیا  ریغ  رد.دنشابیم  ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ 

8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220180-031  ، 32240180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229882-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف تکرش  تادهعت  یتسویپ و  لیاف  ساسا  رب   REMOTE DESKTOP لماع متسیس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000107 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم تدوع  کناب  ینف  شخب  دات  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: 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 هئارا   هئارا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ،، ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یربا   یربا تینما   تینما ( ، ( ، CDNCDN  ) ) اوتحم اوتحم عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

هدنشورف هدنشورف تکرش   تکرش تادهعت   تادهعت وو   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب     REMOTE DESKTOPREMOTE DESKTOP لماع لماع متسیس   متسیس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنا  هربراک  هلاسکی 650  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Padvish Anticrypto شیوداپ هربراک  رازفا 100  جاب  دض  دیرخ 

1101092273000308 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  داپ  ماسنر  رازفا  جاب  دض  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دودرم داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ، مادقا  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  هب  تبسن  دوخ  تمیق  یراذگراب  اب  نامزمه  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

.دوب دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  یلام  هیوست 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   100100 رازفا   رازفا جاب   جاب دضدض   دیرخ   دیرخ   ESET Endpoint Protection StandardESET Endpoint Protection Standard  سوریو سوریو یتنا   یتنا هربراک   هربراک   650650 هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
Padvish AnticryptoPadvish Anticrypto  شیوداپ شیوداپ

2929
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ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: 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 20 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8 ورپ سیفرس  یبناج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000017 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ریاس 6 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  تمیق  سپس  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  یبونج  ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  رازفا  مرن  هب  هاگتسیا  ندومن 14  هفاضا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091444000029 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادعت 14 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یماظتنا ،  یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  یرادا -  تیاس  ( - ص  ) مظعا ربمایپ  راولب  - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9719866838

32392000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400533-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 ورپ ورپ سیفرس   سیفرس یبناج   یبناج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن هبهب   هاگتسیا   هاگتسیا   1414 ندومن   ندومن هفاضا   هفاضا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن.ددرگ ، هیهت  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  امتح  .یناریسکات  ناگوان  تاعالطا  تبث  رازفا  مرن  .هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  ینابیتشپ  شزومآ و  ،

1101005632000041 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  متسیس  اسپ  ددرت  شیاپ  یریگ و  شرازگ  تبث و  هناماس  لیابوم  زودنیو و  بو و  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
قافآ ریس  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  قافآ  ریس  شزادرپ 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09183719865  اب  رتشیب  تاحیضوت  یلیمکت و  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615873356 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  لانیمرت  نافعضتسم  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124777-087  ، 33520371-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520370-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت شیاپ   شیاپ وو   یریگ   یریگ شرازگ   شرازگ وو   تبث   تبث هناماس   هناماس لیابوم   لیابوم وو   زودنیو   زودنیو وو   بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاهناتسرهش  لک و  هرادا  یناگیاب  دانسا  قاروا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلمعلاروتسد  قباطم 

ناراسچگ ناتسرهش  رد  هدنورپ  35000 دادعت
1101000178000027 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

نکسا 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعبات یاهناتسرهش  لک و  هرادا  یناگیاب  دانسا  قاروا  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یاهلمعلاروتسد  قباطم 

ناراسچگ ناتسرهش  رد  هدنورپ  35000 دادعت

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  هرامش 1  نامتخاس  - هدیمهفدیهش نادیم  یبونج  علض  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591977859 یتسپ :  دک  ، 

33233708-074  ، 3323370-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3323370-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا یناگیاب   یناگیاب دانسا   دانسا قاروا   قاروا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . بلق یفارگویدراکوکا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000102 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  یکشزپ  روما  متسیس  ریز  یهاگشناد  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم زاس  هناماس  یا  هنایار 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضیف 09354558769 سدنهم  سانشراک  سامت  هرامش  تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  لاسرا  دیئامن و  تقد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . بلق بلق یفارگویدراکوکا   یفارگویدراکوکا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 79 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qkgwf8v48cpcd?user=37505&ntc=5672794
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5672794?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیروپروک شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003449000088 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک 
هتسب 70 دادعت : 

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

هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615733 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یکشزپماد -  تسب  نب  شزرو -  نابایخ  رهشوی -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33326684-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334270-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیروپروک تیروپروک شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هناماس 1498  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000143 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم یاه  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 3  لقادح  نتشاد  (: 2

( رخا لاس  کی  رد  شورف ( هنیمز  رد  هموزر  ود  لقادح  هئارا  (: 3
یقاحسا سدنهم  هرامش 02123902977  اب  یگنهامه  تهج  ( : 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14981498 هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101090246000048 زاین :  هرامش 
بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس لکلک   درکلمع   درکلمع شجنس   شجنس وو   نامزاس   نامزاس یراج   یراج فادها   فادها ربرب   یدربهار   یدربهار تراظن   تراظن هژورپ ، ، هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر ، ، یزیر همانرب   همانرب رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک شیوداپ 170  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  یرازفارن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراک ردنیفید 30 تیب  هکیش  تحت  سوریو  یتنآ 

1101000178000028 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/28 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربراک شیوداپ 170  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  یرازفارن  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربراک ردنیفید 30 تیب  هکیش  تحت  سوریو  یتنآ 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  هرامش 1  نامتخاس  - هدیمهفدیهش نادیم  یبونج  علض  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591977859 یتسپ :  دک  ، 

33233708-074  ، 3323370-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3323370-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یرازفارن   یرازفارن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا 

1101091426000181 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ   ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادرب  هشقن  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 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هنازخ  دانسا  اب  لاوریاف  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000108 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 2 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس عماج   عماج هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3939

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  هربراک  دروآرب 5  هرتم و  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000084 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09139816521  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  هکبش  ، تحت  هربراک  دروآرب 5  هرتم و  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  یجراخ  یاهرفس  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000087 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  یمازلا و  ات 1401/06/22  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ( PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  دنویجاح و  مناخ  نفلت 64492420  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروصرد  .دش  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت هربراک   هربراک   55 دروآرب   دروآرب وو   هرتم   هرتم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش قبط   قبط یعامتجا   یعامتجا هافر   هافر وو   راک   راک نواعت ، ، نواعت ترازو   ترازو یجراخ   یجراخ یاهرفس   یاهرفس هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق مالعتسا و  دانسا  حرش  هب  هوبنا  یسیلگنا  یسراف و  هاتوک  مایپ  لاسرا  هناماس  ژراشو  هرامشرس  لنپ ،  یربراک ، باسح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اواف رتفد  دات  درومو  تسویپ 

1101005066000396 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییالط هار  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یسراف  ریغ  کمایپ  الاک :  مان 
ددع 3000000 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
ییالط هار  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یسراف  کمایپ  الاک :  مان 

ددع 25000000 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  دیفس  کمایپ  نابطاخم  هاگشاب  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوبنا هوبنا یسیلگنا   یسیلگنا وو   یسراف   یسراف هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ژراشو   ژراشو هرامشرس   هرامشرس لنپ ،  ،  لنپ یربراک ، ، یربراک باسح   باسح ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  کچ  تیالف  یامیپاوه  هب  طوبرم   FMS (Flight Management System رازفا ( مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000134 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تمدخ  هئارا  یدنبنامز  مالا  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجراخ روما  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 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

i 700 اتلید گروپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000333 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
i 700 اتلید گروپ  - 

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

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

* دشاب یم  ههامود  هیوست  * سانشراک داتدروم  * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

FMS (Flight Management SystemFMS (Flight Management System رازفا ( ( رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4444

ii   700700 اتلید   اتلید گروپ   گروپ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 79 ھحفص 35 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بصن5672449 یشک و  لاناک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلت5672590 یاه  سیورس  کیکفت  یزاسادج و  اب  تکرش  هتسباو  تاسیسات  زا  یربیاس  تظافح 
یرتم

هحفص 36) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  ربارب  ناتسا...و  یرتم  هلت  یاه  سیورس  کیکفت  یزاسادج و  اب  تکرش  هتسباو  تاسیسات  زا  یربیاس  تظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تازیهجت سیورس و  کی  تسویپ (  ینف 

1201007008000267 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاصخشم اب  ربارب  ناتسا  حطس  رد  WAN هکبش , LAN هکبش یرتم ،  هلت  یاه  سیورس  کیکفت  یزاسادج و  اب  تکرش  هتسباو  تاسیسات  زا  یربیاس  تظافح  - 
 ( تازیهجت سیورس و  کی  تسویپ (  ینف 

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

1401/06/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ربارب  ناتسا  حطس  رد  WAN هکبش , LAN هکبش یرتم ،  هلت  یاه  سیورس  کیکفت  یزاسادج و  اب  تکرش  هتسباو  تاسیسات  زا  یربیاس  تظافح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تازیهجت سیورس و  کی  تسویپ (  ینف  تاصخشم 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت یاه   یاه سیورس   سیورس کیکفت   کیکفت وو   یزاسادج   یزاسادج اباب   تکرش   تکرش هتسباو   هتسباو تاسیسات   تاسیسات زازا   یربیاس   یربیاس تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 79 ھحفص 36 
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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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  اوه -  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000833 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 : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  کینورتکلا  هیذغت  رژراش  لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000257 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MEGGITT هدنزاس عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  دربراک   MPC4 یکینورتکلا یتظافح  تراک  الاک :  مان 
ایدنآ نیمات  ورشیپ 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تفن   تفن یلم   یلم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم یزکرم   یزکرم لوژام   لوژام تقوم   تقوم یالاک   یالاک ملق   ملق اوه -  -  اوه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 4747

کینورتکلا کینورتکلا هیذغت   هیذغت رژراش   رژراش لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 4848

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 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 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pig Locator تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000832 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 : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138235-071  ، 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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pig LocatorPig Locator ناونع : : ناونع 4949

روسرپمک روسرپمک ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 79 ھحفص 38 
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( ددرگ هعجارم  تسویپب  یاضاقت 0132002( هرامش  هب  روسرپمک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004244 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داپسا هدننک  هضرع  عجرم   NORWAY هدنزاس عجرم   TMC یتراجت مان  یتعنص  یکیناکم  ناوت  هدننک  فرصم  روسرپمک  دربراک  لماک 300172  زاساوه  الاک :  مان 

بونج رتسگ  سانیپسا  تراجت 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
عجرم . ELLIOTT CO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ELLIOTT یتراجت مان   Lit 208 هکشب دیرگ 32  یتعنص  روسرپمک  نغور  الاک :  مان 

تعنص ناراکاوه  یزاس  روسرپمک  هدننک  هضرع 
هکشب 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیمات ایاپ  اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   BCM 22110423 رلرتنک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سوت بط  دارآ  یدپوترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 52-80 زیاس  4.5mm Titanium Cortex Screw Self Tapping لدم یدپوترا  چیپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپب  یاضاقت 0132002( هرامش  هب  روسرپمک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/24 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیالنآ متسیس  تست -  تازیهجت  نویساربیلاک  یرادهگن و  ، ریمعت ناونع : 

14012023 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/09/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

نیالنآ نیالنآ متسیس   متسیس تست -  -  تست تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یرادهگن   یرادهگن ،، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKKT-1401159147-KM/G08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

korc.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROLLER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: korc.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

CONTROLLERCONTROLLER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمانیادریب گنیدک  لاسرا  متسیس  ریمعت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوسکیدار کرت  وتا  هاگتسد  ریمعت  -2

AVONIK نیبرود رواپ  متسیس  ریمعت  -3
1201001036000261 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
کیمانیادریب گنیدک  لاسرا  متسیس  ریمعت  -1 - 

نوسکیدار کرت  وتا  هاگتسد  ریمعت  -2
AVONIK نیبرود رواپ  متسیس  ریمعت  -3

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

AVONIKAVONIK نیبرود   نیبرود رواپ   رواپ متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت -- نوسکیدار  33 نوسکیدار کرت   کرت وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت -- 22 کیمانیادریب   کیمانیادریب گنیدک   گنیدک لاسرا   لاسرا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت -- 11 ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 79 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nd59hxkux5x2d?user=37505&ntc=5673760
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5673760?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPECTREX FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003276 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   QT-C-211 لدم قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هدنتسرف  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

SPECTREX FLAME DETECTORSPECTREX FLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگنیرپسا عاونا  یبآ  قیرح  ءافطا  ریذپ و  سردآ  عون  زا  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  وریمعت  سیورس ،  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000060 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانسانش یلم و  تراک  یپک  یمسر -  یاه  همانزور  - تارغت نیرخا  یهگآ   - سیسات یهگآ  - تمیق داهنشیپ  گرب  هلمج  زا  یتساوخرد  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرادگراب  هریدم و ...  تایه  یاضعا 

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  اه  هماندهعت  هیلک 
 . ددرگ یراذگراب  یراکنامیپ  تیحالص  یهائگ 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: 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

رگنیرپسا رگنیرپسا عاونا   عاونا یبآ   یبآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ عون   عون زازا   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وریمعت   وریمعت سیورس ،  ،  سیورس تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  زاین  دروم  تازیهجت  لماک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094167000037 زاین :  هرامش 

مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
یدافش ربکا  یلع  هدنزاس  عجرم  یدافش  ربکا  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA-TE10 لدم رتمیرلاک  بمب  شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

قانچ هرق  یجورا  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ZETEX یتراجت مان   ZI-G915 لدم زاگ  صیخشت  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
تعنص یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  رهم  مارس  تعنص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Lit 110 تیفرظ  FBE100-1100 لدم یتعنص  الاب  زا  رد  یکیرتکلا  هروک  الاک :  مان 

زربلا رهم  مارس 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش  هدهعرب  لمح  هنیزه  مب و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسح  مناخ   09373717518 یگنهامه : تهج  سامت  هرامش 

.دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ  تلهم 

7661713669 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سیدرپ  سراف  جیلخ  راولب  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44219415-034  ، 44219324-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44219324-034 :: 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

یتعنص یتعنص الاب   الاب زارد   زارد یکیرتکلا   یکیرتکلا هروک   هروک زاگ -  -  زاگ صیخشت   صیخشت روتکتد   روتکتد رتمیرلاک -  -  رتمیرلاک بمب   بمب شزومآ   شزومآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 79 ھحفص 44 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ینف  تاصخشم  هئارا  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  روضح  هب  زاجم  یلخاد  ناگدننگدیلوت  طقق  قیرح /  دض  کشخ  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا   ISIR3434 درادناتسا
1101092288002389 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  شفک  الاک :  مان 

تفج 50 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  لماک  تروصب  دیاب  ینف  داهنشیپ  نینچمه  دشاب و  یم  یرورض  مالقا  هیلک  یارب  ینف  داهنشیپ  هئارا  هام /  تدم 36  هب  لوصحم  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، ددرگ یمن  هیدات  تخادرپ  شیپ  دشاب و  یم  رادیرخ  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  ددرگ  یراذگراب 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22242-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح دضدض   کشخ   کشخ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 79 ھحفص 45 
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ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هدش  رکذ  طباوض  طیارش و  هصالخ  قبط  لاسکی  تدم  یارب  ار  تنارتنیا  تنرتنیا و  تامدخ  هئارا  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  مالعتسا 

1101005071000337 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 12 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب مالعتسا  تسویپ  قبط  هدش  رکذ  طباوض  طیارش و  هصالخ  قبط  لاسکی  تدم  یارب  ار  تنارتنیا  تنرتنیا و  تامدخ  هئارا  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تدم 12  هب  دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157278-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  تابساحم  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004105000003 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تابساحم  ناوید  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-28 P لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 1000 تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188159 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38249984-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254197-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم یارب   یارب ارار   تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5858

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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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هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم   - CISCO یتراجت مان  اب  هنایار  هکبش  رتور   - هداد زکرم  تهج  بای  ریسم  هاگتسد  شش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ

1101003567000007 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاه متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ISR4431-K9-SEC لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
راگن هر  دنمشوه 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   - CISCO یتراجت مان  اب  هنایار  هکبش  رتور   - هداد زکرم  تهج  بای  ریسم  هاگتسد  شش  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم  دیهش  راولی  کی  زاف  نایگنهزف  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714653861

38454383-083  ، 38226546-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38226547-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  - - CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان اباب   هنایار   هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور  - - هداد هداد زکرم   زکرم تهج   تهج بای   بای ریسم   ریسم هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ

6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 79 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e5lezmbm2jjaw?user=37505&ntc=5672575
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5672575?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق تهج  هباشم و  دک  ناریا  .تسویپ  طیارش  دادرارق و  قباطم   f5 ltm هکبش تازیهجت  لماع  متسیس  یناسر  زور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یراذگ

1101001017000459 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

متسیس زادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   F5-BIG-LTM-1600-E-R لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تسویپ  تامازلا  لیاف  قبط  یراک  هقباس  اتفا و  زوجم  ، روتکاف شیپ  هدوزفا ، شزرا  ، همانساسا ، یمسر همانزور  یرازگراب  ای  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروصنم 64573066 یاقآ  علطم  سانشراک 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یراذگ .یراذگ تمیق   تمیق تهج   تهج وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ طیارش   طیارش وو   دادرارق   دادرارق قباطم   قباطم   f5 ltmf5 ltm  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لماع   لماع متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع 6161
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگرارق و لحم  رد  دزمتسد  ترجا و  هارمه  هب  یتارباخم و  هینبا و  تاسیسات ،  یرادهگن  ریمعت و  تازیهجت و  مالقا و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( باب ًاعمج 9   ) ناتسا حطس  یاههار  سیلپ 

1101003599000033 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیلپ سیلپ وو   هاگرارق   هاگرارق لحم   لحم ردرد   دزمتسد   دزمتسد وو   ترجا   ترجا هارمه   هارمه هبهب   وو   یتارباخم   یتارباخم وو   هینبا   هینبا تاسیسات ،  ،  تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
(( باب باب ًاعمج  99   ًاعمج  ) ) ناتسا ناتسا حطس   حطس یاههار   یاههار

6262
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دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیریدم دوس  تروص  هب  یتلود  ریغ  شخب  هاگشناد  هعبات  یاه  دحاو  رد  (it  ) هنایار یروتارپا  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092600000194 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرفو تسیل  کچ  یتیریدم 2- دوس  تروص  هب  یتلود  ریغ  شخب  هاگشناد  هعبات  یاه  دحاو  رد  (it  ) هنایار یروتارپا  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  دادرارقو  ورین  زیلانآ 

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32393803-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: 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 تفن  یلم  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 00 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تساوخرد  قبط  جوس  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000519 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1732 B لدم  USB2 تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیریدم یتیریدم دوس   دوس تروص   تروص هبهب   یتلود   یتلود ریغ   ریغ شخب   شخب هاگشناد   هاگشناد هعبات   هعبات یاه   یاه دحاو   دحاو ردرد   (( itit  ) ) هنایار هنایار یروتارپا   یروتارپا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو -- 11 ناونع : : ناونع 6363

تسویپ تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط جوس   جوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 79 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jbyt6sdrb5m8w?user=37505&ntc=5672798
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5672798?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gdb9u53eykyzc?user=37505&ntc=5672820
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5672820?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  ًالماک  طیارش  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SFP یرون ربیف  لوژام 

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000048 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8Gb shortwave B-series FC SFP +1PACK لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  ًالماک  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SFP یرون ربیف  لوژام 

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFPSFP  یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6565
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  ( PN:422-002-004 دوش گنهامه  سانشراک  اب  تنیالک  نیت   ADAPTER 12V 5A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا  یرادا  هام  ود  تخادرپ 

1101090049002269 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا هام  ود  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  ( PN:422-002-004 دوش گنهامه  سانشراک  اب  تنیالک  نیت   ADAPTER 12V 5A :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک نیت   نیت   ADAPTER 12V 5AADAPTER 12V 5A ناونع : : ناونع 6666
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  ًالماک  طیارش  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SFP مالعتسا

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000050 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  ًالماک  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SFP مالعتسا

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: 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   هباشم   هباشم هبهب   دکدک   ناریا   ناریا نیا   نیا   SFPSFP  مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ًالماک   ًالماک طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 6767
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000090 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
FD-M60 لدم :   4.5G / 4G لسناریا میس  یب  مدوم  - 

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

1401/06/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712140: یرباج سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6868
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: 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 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهیک رورس  تنیالک -  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000040 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هاگشناد   it دات.تسا یمازلا  هناماس  رد  تمیق  مالعتسا  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا 

ینادزوج 021-82771163 سدنهم  یاقآ  هاگشناد  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییابطابط همالع  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cat6 لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000102 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم دحاو  دات  رابتعا و  نیمات  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737555-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهیک ناهیک رورس   رورس تنیالک -  -  تنیالک تاطابترا   تاطابترا زاس   زاس نما   نما هناماس   هناماس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6969

Cat6Cat6 لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ .1 رتیار ید  یو  ید  .19 یس یپ  ینیم  .1 رنکسا .3 رگپاچ .21 روتینام .14 سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ .1 رامیبدنبتسدرگپاچ .4 یترارح

1101005943000321 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ .1 رامیبدنبتسدرگپاچ .4 یترارح رگپاچ  .1 رتیار ید  یو  ید  .19 یس یپ  ینیم  .1 رنکسا .3 رگپاچ .21 روتینام .14 سیک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  امتحروتکاف  شیپ.دیئامرفب  تمیق  هئارا  یتسویپ  لیاف  قبط  طقف.دامرف  نیبزابار  تسویپ  لیاف.تسا  هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ .. 11 رتیار رتیار یدید   یویو   یدید   ..1919 یسیس یپیپ   ینیم   ینیم ..11 رنکسا رنکسا ..33 رگپاچ رگپاچ ..2 12 1 روتینام روتینام .. 1414 سیک سیک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدنشورفاب   ناریا.هدنشورفاب لاسرا   لاسرا هنیزه.ههام   هنیزه.ههام 33 اتات 22 تخادرپ تخادرپ ..11 رامیبدنبتسدرگپاچ رامیبدنبتسدرگپاچ ..44 یترارح یترارح

7171
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نارهت ناتسا  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 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتسا یپ  یآ  ددع  هارمه 16  هب  اهرورس  تیباگم  یتنرتنیا 16  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000028 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 24 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش اضما  رهم و  هعلاطم و  تقد  هب  هناماس  تسویپ  تادنتسم  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  کرادم  دقاف  یاه  مالعتسا  یمازلا و  تساوخرد  دروم  یاه  همانیهاوگ  کرادم و  هئارا 

دونرف 81752422 مناخراکرس  ای  هداز 81752352  یجح  یاقآ  یگنهامه  نفلت 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاتسا کیتاتسا یپیپ   یآیآ   ددع   ددع   1616 هارمه   هارمه هبهب   اهرورس   اهرورس تیباگم   تیباگم   1616 یتنرتنیا   یتنرتنیا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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 15 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دوش -  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  هکبش -  یرتویپماک و  مالقا  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003018000126 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT109 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یضرف  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  هیوست 2 

غابص 09126986240 سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب زا  دعب  روتکاف  هیارا  _ هطوبرم روما  نژویف و  لنپ ، چپ  بصن  یرون و  ربیف  یشک  لباک  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093907000004 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 1000 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب زا  دعب  روتکاف  هیارا  _ هطوبرم روما  نژویف و  لنپ ، چپ  بصن  یرون و  ربیف  یشک  لباک  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7373

هطوبرم هطوبرم روما   روما وو   نژویف   نژویف لنپ ، ، لنپ چپچپ   بصن   بصن وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

ربراک5672386 دادعت 150  هب   apk تنرتنیا زاسادج  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5672424 قبط  ، ینابیتشپ یربا و  تینما  ( ، CDN  ) اوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  تامدخ 
هدش هئارا 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن5672449 یشک و  لاناک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلت5672590 یاه  سیورس  کیکفت  یزاسادج و  اب  تکرش  هتسباو  تاسیسات  زا  یربیاس  تظافح 
یرتم

هحفص 36) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه5672659 هاگتسیا  گنیروتینام  رازفا  مرن  هب  هاگتسیا  ندومن 14  هحفص 19)هفاضا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لک5672784 هرادا  یناگیاب  دانسا  قاروا  هحفص 19)نکسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس 56728541498 ینابیتشپ  هحفص 19)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5672867Pig Locator(36 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس و5672877 یراج  فادها  رب  یدربهار  تراظن  هژورپ ، لرتنک  یزیر ، همانرب  رازفا  مرن  دیرخ 
نامزاس لک  درکلمع  شجنس 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5673654 متسیس  تست -  تازیهجت  نویساربیلاک  یرادهگن و  ، هحفص 36)ریمعت یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5673732 نیبرود  اهب  هحفص 61)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ دانسا  تخادرپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یرهش  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003541000072 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CILAN یتراجت مان   20MMLEDP20 لدم  in 70 زیاس  LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا لحارم  ندش  یط  الاک و  لیوحت  زا  سپ  دانسا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713434 یتسپ :  دک  تلادع ،  رختسا  بنج  وجشناد  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب لاسرا  یمسر  روتکاف  / هام هیوست 2 / یهد تبون  یمیس  یب  ریلپ  / نیتال مقر  رگشیامن 3 / ناوخارفدپیک / هداتسیا دنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتکوش 34192461-09123683893 م  سامت هدنشورف 

1101092378000636 زاین :  هرامش 
جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  یمسر  روتکاف  / هام هیوست 2 / یهد تبون  یمیس  یب  ریلپ  / نیتال مقر  رگشیامن 3 / ناوخارفدپیک / هداتسیا دنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتکوش سدنهم   09123683893 سانشراک 34192461 سامت

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنازخ هنازخ دانسا   دانسا تخادرپ   تخادرپ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 7575

یهد یهد تبون   تبون یمیس   یمیس یبیب   ریلپ   ریلپ // نیتال نیتال مقر   مقر رگشیامن  33 رگشیامن // ناوخارفدپیک ناوخارفدپیک // هداتسیا هداتسیا دنتسا   دنتسا ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسغاب یرادرهش   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاه  هدرن  یاه و  تکمین  یرهش ،  یاه  ناملا  رباع ،  یاه  لپ  لوادج ،  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا  رب  تایلام  تاروسک و  هیلک  اب  لک  عمج 

1101005130000029 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تاتسا  لینیو  کیتسالپ  گنر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114713598 یتسپ :  دک  یلصا ،  مود  هلال  نابایخ  رصعیلوراولب   - ناتسغابرهش - رایرهش ناتسرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65233390-021  ، 65238006-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65239091-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه هدرن   هدرن وو   یاه   یاه تکمین   تکمین یرهش ،  ،  یرهش یاه   یاه ناملا   ناملا رباع ،  ،  رباع یاه   یاه لپلپ   لوادج ،  ،  لوادج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  هب  طوبرم  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  تشه  نز  کمشچ  غارچ  هیاپ  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000175 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  نوپین  کرام  یرتیل  کیتسالپ 4  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002413 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایناریا  نوپین و  یزاسگنر  یتراجت  مان   Lit 4 یکیتسالپ نلاگ  گنر 900  دک  دیفس  تاتسا  لینیو  کیتسالپ  گنر  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  نوپین و  یزاسگنر 
نلاگ 1000 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعرب  هیلخت  یریگراب و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  ینف  تاداهنشیپ 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24502-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح هبهب   طوبرم   طوبرم مرگ   مرگ هزیناولاگ   هزیناولاگ یهجو   یهجو تشه   تشه نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

تسا تسا دات   دات دروم   دروم نوپین   نوپین کرام   کرام یرتیل   یرتیل   44 کیتسالپ   کیتسالپ دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 79 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dw35c63qrhvqc?user=37505&ntc=5673136
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5673136?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zb4av6qmt8kgx?user=37505&ntc=5673146
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5673146?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  گنر  نت  یکیفارت و 3  درس  گنر  نت  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005494000052 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 20 یزلف بلح   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 5 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یهاشکلم  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .تفرگ  دهاوخ  تروص  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  دیرخ  دشاب .  یم  تسویپ  هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
٪دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09183412859  هرامش 

6931653617 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  یوربور  یروهمج -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334590-084  ، 33334570-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344500-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج ودود   گنر   گنر نتنت   وو  33   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر نتنت     55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یصوصخ  طیارش  تادنتسم و  کرادم و  قبط   ) فده هیلقن  هلیسو  یزاسراکشآ  تهج  گنربش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000036 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 45 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 1/22 ضرع  HW1202 لدم یروبنز  هنال  درز  گنربش  الاک :  مان 

لور 200 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 20 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 0/61 ضرع  HW3202 لدم درز  گنربش  الاک :  مان 
لور 3000 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
یمتسر رلیرت  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   RMR هدنزاس عجرم  یلور  هتسب   mm 50/8 زیاس درز  گنربش  الاک :  مان 

لور 150 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   4500x122 cm زیاس  B.803 دک یکیفارت  دیفس  گنربش  الاک :  مان 
ددع 1200 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یماما  هدزاود  سدنهم  یاقآ  هرامش 09132952153  اب  امتح  مالعتسا  دانسا  صوصخ  رد  ییامنهار  رتشیب و  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلقن هیلقن هلیسو   هلیسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ تهج   تهج گنربش   گنربش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتراظن نیبرود  اهب  مالعتسا 

: یگنهامه هرامش 
09179154952

1101091180000019 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رهمرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445156135 یتسپ :  دک  رهم ،  یرادرهش  - یلع ماما  راولب   - رهمرهش رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52825467-071  ، 52822967-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52822152-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 79 ھحفص 65 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  روخ  هشیش  کیتاموتا  یموینیمولآ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000150 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد نالیچآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  ضرع  یرتم  لوط  کیرب  لامرت  یموینیمولآ  ییالول  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  الاک  تاصخشم 

.دشاب یم  هزور  هیوست 20 
.دامرف یراددوخ  هباشم  یاه  دنرب  تمیق  داهنشیپ  زا 

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

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

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PD140E لدم یسرزاب  تکار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000390 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا سیدم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHONIX لدم یتسد  بایزلف  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارادشابیم  تسویپ  مرف  قبط  زاین  دروم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روخ روخ هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا یموینیمولآ   یموینیمولآ برد   برد ناونع : : ناونع 8383

یتسد یتسد بایزلف   بایزلف یسرزاب   - - یسرزاب تکار   تکار ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 79 ھحفص 66 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرز داژن  برع  مویداتسا  یارب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000253 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: 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

دنرز دنرز داژن   داژن برع   برع مویداتسا   مویداتسا یارب   یارب تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

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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نامرک گنسلاغذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 091339890636 هرامش   TS09 لاتوت یرادرب  هشقن  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095511000089 زاین :  هرامش 

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ زادرپ  وئژ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   LEICA یتراجت مان   TS 09 ULTRA 1 SEC لدم یرادرب  هشقن  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617919144 یتسپ :  دک  یقودصدیهش ،  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110207-034  ، 32117726-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117726-034 :: 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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  زاس  هریخذ  روتینام و  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000207 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وگخساپ درف  نفلت  هرامش  .ههامکی  تخادرپ  .ددرگ  جرد  نامزاس  رابنا  ات  لیوحت  لاسرا و  اب  طبترم  یاه  هنیزه  الاک و  لک  عمج  تروصب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هارمهب 

7153744715 یتسپ :  دک  تلیضف ،  ورتم  هاگتسیا  یوربور  - سردم راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244069-0711  ، 37274011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TS09TS09  لاتوت لاتوت یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

زاس زاس هریخذ   هریخذ وو   روتینام   روتینام وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسا لخاد  یاهتکرش  طسوت  طقف  یتسویپ  یاهتسیل  قبط  بصن  یشک و  لاناک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090100000024 زاین :  هرامش 

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا  هارو  بصن  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ناتسا  لخاد  ربتعم  یاهتکرش  طقف 

5619834465 یتسپ :  دک  نابآ ،  هدزیس  یرکاب خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33516511-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516514-045 :: 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

بصن بصن وو   یشک   یشک لاناک   لاناک وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج ساسارب  هباشم  دک  ناریا  اب  نآ  تاقلعتم  هاگتسد و  دادعت 95  هب  گولانآ  هکبش و  تحت  یناریا  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ

1101000225000048 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رانم یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   NVR1620H یتراجت مان   SM-N1620H لدم هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 95 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یدقن  تروصب  تخادرپ  ، هدوب تکرش  هب  زاجم  دنراد  ار  هدش  هتساوخ  مالقا  لیوحت  ییاناوت  هک  هناماس  وضع  یقوقح  یقیقح و  دارفا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگرابدوب  دهاوخ  تسویپ  رد  جردنم  مالقا  تسیل  ینف و  طیارش  ساسارب  تمیق  هئارا.دشاب 

5716953136 یتسپ :  دک  یریخ ،  دیهش  راولب  ءایبنالا -  متاخ  هارگرزب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32775005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32771937-044 :: 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

لودج لودج ساسارب   ساسارب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هاگتسد   هاگتسد   9595 دادعت   دادعت هبهب   گولانآ   گولانآ وو   هکبش   هکبش تحت   تحت یناریا   یناریا هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.یتسویپ .یتسویپ

8989
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  تاصخشم  قبط  امازلا  هنایار  یریوصت و  تراظن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000111 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   NX4S1 لدم یتینما  یلرتنک و  یاه  متسیس  تازیهجت و  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 33 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلاروتکافرد یتناراگدیق  ، تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرش  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  داتزا  سپ  الاک  یاهبو 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: 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

زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  بصنو  یبناج  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000064 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یموب  دشاب  لک  هرادا  تسارح  هیدات  یاراد  هدننک  نیمات  دشاب  یروآ  نفو  تسارح  دات  دروم  دشاب  یتناراگ  یاراد  دشاب  لخاد  دیلوت  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  ههام  کی  نآ  دتو  بصن  زا  سپ  تخادرپ 

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9090

دشاب دشاب یمیم   بصنو   بصنو یبناج   یبناج تازیهجتو   تازیهجتو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود الاک   الاک ناونع : : ناونع 9191
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زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  بصنو  یبناج  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000064 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340C27WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   NVR6B32P-W11-8H لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یموب  دشاب  لک  هرادا  تسارح  هیدات  یاراد  هدننک  نیمات  دشاب  یروآ  نفو  تسارح  دات  دروم  دشاب  یتناراگ  یاراد  دشاب  لخاد  دیلوت  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  ههام  کی  نآ  دتو  بصن  زا  سپ  تخادرپ 

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   بصنو   بصنو یبناج   یبناج تازیهجتو   تازیهجتو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود الاک   الاک ناونع : : ناونع 9292
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ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روما لک  هرادا  نامتخاس   UPS قاتا رورس و  قاتا   DCIM گنیروتینام ) شیاپ و   ) هداد زکارم  تازیهجت  شیاپ  هناماس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل ناتسا  یتایلام 

1101000162000038 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ARTU_B (Extreme  ) لدم  Modbus TCP/IP، DNP3، IEC 60870-5-104 و Modbus RTU لکتورپ اب   GSM/GPRS رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 
تردق شیاپ  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  تردق  شیاپ  هناماس  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یرورض  تمیق  هئارا  زا  شیپ  راک  یارجا  تازج  یارب  لک  هرادا  اب  قفاوت  طیحم و  یسررب  یروضح و  هعجارم  هلمج  زا  تسویپ  دنس  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813653588 یتسپ :  دک  یبرغ ،  یناقلاط  ...ا  تیآ  خ  کناب -  هارراهچ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33303045-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322311-066 :: 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

UPSUPS قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا   DCIMDCIM گنیروتینام ) ) گنیروتینام وو   شیاپ   شیاپ  ) ) هداد هداد زکارم   زکارم تازیهجت   تازیهجت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9393

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

تراجت ندعم و  تعنص  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 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  .دشاب  یم  رظن  دروم  یتسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  ههام  کی  تخادرپ 

1101000003000063 زاین :  هرامش 
تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   SHOW یتراجت مان   CSL-510T لدم  W 10 ناوت یراوید  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
روصنم دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دناروه  هدنزاس  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   FULL HD HS-ATHD 02 لدم ماد  دیپسا  نیبرود  الاک :  مان 

راشفا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  .دشاب  یم  رظن  دروم  یتسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  ههام  کی  تخادرپ 

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5673732 نیبرود  اهب  هحفص 61)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریمعت5673760 نوسکیدار 3- کرت  وتا  هاگتسد  ریمعت  کیمانیادریب 2- گنیدک  لاسرا  متسیس  ریمعت  -1
AVONIK نیبرود رواپ  متسیس 

هحفص 36) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

دشاب5673157 یم  بصنو  یبناج  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 67)الاک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

WW  1010 ناوت   ناوت یراوید   یراوید وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 9494
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

قیرح5672504 افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  هحفص 10)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5672861SPECTREX FLAME DETECTOR(41 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا5673115 ریذپ و  سردآ  عون  زا  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  وریمعت  سیورس ،  تایلمع  ماجنا 
رگنیرپسا عاونا  یبآ  قیرح 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

ءافطا5673115 ریذپ و  سردآ  عون  زا  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  وریمعت  سیورس ،  تایلمع  ماجنا 
رگنیرپسا عاونا  یبآ  قیرح 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشزومآ5673313 نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5672861SPECTREX FLAME DETECTOR(41 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتعنص5673428 الاب  زارد  یکیرتکلا  هروک  زاگ -  صیخشت  روتکتد  رتمیرلاک -  بمب  شزومآ  هحفص 41)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000162 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5673305 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  یجاح  سابعردنب - هار  سیلپ  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآ  یجاح  سابعردنب - هار  سیلپ  یساسا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,289,616,452 یلام :  دروآرب 

لایر   1,264,480,823 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/10/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا  سابعردنب - کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ –  راولب  یاهتنا  سابعردنب -  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار5673305 سیلپ  یساسا  تاریمعت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 76)هصقانم  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هار هار سیلپ   سیلپ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 79 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3apc73tabcq93?user=37505&ntc=5673305
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5673305?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ییابطابط همالع  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5673084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ قاصلا  روتکاف  شیپ  لماک  تاصخشم  اب  تسویپ (  قباطم  یهاگشیامزآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000101 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   GH22 لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نایناریا  دیما  رتسگ  زیهجت  هدنزاس  عجرم   Running Wheel 2021.PN لدم یرابجا  لیو  گنینار  یهاگشیامزآ  شنکاو  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
نایناریا دیما  رتسگ  زیهجت  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشزرو مولع  هرامش 02148394186  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737555-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: 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

ربراک5672386 دادعت 150  هب   apk تنرتنیا زاسادج  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5672413F-Secure-Standard_Business Suite سوریو یتنا  هربراک  هلاسکی 200  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تادهعت5672440 یتسویپ و  لیاف  ساسا  رب   REMOTE DESKTOP لماع متسیس  سنسیال  دیرخ 
هدنشورف تکرش 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5672460ESET Endpoint Protection سوریو یتنا  هربراک  هلاسکی 650  سنسیال  دیدمت 
Padvish Anticrypto شیوداپ هربراک  رازفا 100  جاب  دض  دیرخ   Standard

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلت5672590 یاه  سیورس  کیکفت  یزاسادج و  اب  تکرش  هتسباو  تاسیسات  زا  یربیاس  تظافح 
یرتم

هحفص 36) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه5672659 هاگتسیا  گنیروتینام  رازفا  مرن  هب  هاگتسیا  ندومن 14  هحفص 19)هفاضا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ددرگ ددرگ قاصلا   قاصلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   تسویپ (  (  تسویپ قباطم   قباطم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9696

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

ددرت5672687 شیاپ  یریگ و  شرازگ  تبث و  هناماس  لیابوم  زودنیو و  بو و  تحت  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5672794 . بلق یفارگویدراکوکا  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیروپروک5672832 شیوداپ  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس و5672877 یراج  فادها  رب  یدربهار  تراظن  هژورپ ، لرتنک  یزیر ، همانرب  رازفا  مرن  دیرخ 
نامزاس لک  درکلمع  شجنس 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5672882 تحت  سوریو  یتنآ  یرازفارن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5672904 عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5673038 لیاف  حرش  هب  هنازخ  دانسا  اب  لاوریاف  سنسیال  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5673041 تحت  هربراک  دروآرب 5  هرتم و  رازفا  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناهیک5673075 رورس  تنیالک -  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  هحفص 45)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددرگ5673084 قاصلا  روتکاف  شیپ  لماک  تاصخشم  اب  تسویپ (  قباطم  یهاگشیامزآ  هحفص 76)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دشاب5673150 یم  بصنو  یبناج  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 67)الاک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش5673175 یمومع و  طیارش  قبط  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  یجراخ  یاهرفس  هناماس 
تسویپ تامدخ 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هوبنا5673252 یسیلگنا  یسراف و  هاتوک  مایپ  لاسرا  هناماس  ژراشو  هرامشرس  لنپ ،  یربراک ، هحفص 19)باسح  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5673564FMS (Flight Management System رازفا ( هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5673721i 700 اتلید هحفص 19)گروپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " 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 " ) " ) 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

هنایار5672880 یریوصت و  تراظن  هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5673515 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

یریوصت5673515 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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