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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2 12 1 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2424))

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

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

زا 31 ھحفص 1 

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


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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

زا 31 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

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

زا 31 ھحفص 3 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ییوراد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هتفههرامش کی  تدم  هب  یهگآ  جرد  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا  هلحرم  کت  یا  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  ناعفنیذ ، هب  هفقو  نودب  رادیاپ و  تامدخ  هئارا  تاعالطا و  یروانف  یاهتخاس  ریز  تیوقت  دوبهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد اه  سیورس  اه و  هداد  زا  تنایص  روظنم  هب  BC/DR یاهراکهار یزاس  هدایپ  یزاس و  هریخذ  یشزادرپ ،  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ و  یفیک  یبایزرا 

 . دیامن دوخ  هداد  زکارم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 307  05131908 :: نفلت :: HTTPS://WWW.RPSI.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

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/6/27هرامش زا 1401/6/21   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677910 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  طبترم  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسوم  اه و  تکرش  تبث  هناماس  یحارط  زاب  هعسوت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  هصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسارب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  ار  دوخ 

دیامن هیهت  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

شرافس یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  یاه  هنیمز  رد  هبتر 1  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدات  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ  یم  لمع  هب  توعد  ربتعم  یهاوگ  رابتعا و  یاراد  یرتشم 

لایر نیمضت 4.786.620.050  غلبم 

متشه هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش  کراپ  یلامش  علض  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
یهافر  ینف و  تامدخ  ینابیتشپ  لک  هرادا  هناخریبد 

 ( شخب ضایف  نابایخ  رهش (  کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  مراهچ  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  داتس  هرامش 3  نامتخاس  تاسلج  نلاس  شیاشگ  لحم 

:: نفلت :: www.setadiran.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

راکهار راکهار یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یشزادرپ ،  ،  یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

طبترم طبترم کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یلم   یلم هسانش   هسانش وو   یراجت   یراجت ریغ   ریغ تاسسوم   تاسسوم وو   اهاه   تکرش   تکرش تبث   تبث هناماس   هناماس یحارط   یحارط زاب   زاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 31 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b78wjfxrhrnxx?user=37505&ntc=5677780
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5677780?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rxamgyxmp7abs?user=37505&ntc=5677910
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5677910?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/6/27هرامش خیرات 1401/6/21  زا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678131 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 11   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  نآ  اب  طبترم  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارط  زاب  هعسوت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت هناماس  قیرط  زا  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسارب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش 

دیامن هیهت  تلود  یکینورتکلا 

یاه رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  یاه  هنیمز  رد  کی  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدات  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن  مادقا  هصقانم  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  ات  دیآ  یم  لمعب  توعد  ربتعم  یهاوگ  رابتعا و  یاراد  یرتشم  شرافس 

لایر نیمضت 4.066.665.900  غلبم 

ضایف نابایخ  رهش (  کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  مراهچ  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  داتس  هارامش 3  نامتخاس  تاسلج  نلاس  شیاشگ  لحم   :: سردآ سردآ
 ( شخب

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5678008، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم نآنآ   اباب   طبترم   طبترم کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یونعم   یونعم تیکلام   تیکلام هناماس   هناماس یحارط   یحارط زاب   زاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 31 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gc25anywzrv6a?user=37505&ntc=5678131
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5678131?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج ناگزمره  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

141692 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/07/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677792 :: هرازه هرازه :: 1401/07/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ناگزمره  دالوف  تکرش  یرادا  ینمیا  تاموزلم  یفرصم و  تاعطق  یاهرابنا  یدنب  هسفق  قیرح و  یافطا  مالعا و  ییانشور  یاه  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
epc شور

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/785/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

33530145-076  - یلخاد 8508 یلخاد 3235   07633530003 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: gilani.r@hosco.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MZD-99112 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 3  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نایاپ  خیرات  زا  هتقه  ود  تدم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san تازیهجت لیوحت  تست و  بصن  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش  کالپ 61 - یرتنالک -  دیهش  نابایخ  ینرق -  دبهپس  نابایخ  نارهت -  الاک  لیوحت  لحم  الاک  لیوحت  تلهم  لحم و   :: سردآ سردآ

یلخاد 3123  02188898650 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنب یدنب هسفق   هسفق وو   قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

sansan تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   تست   تست بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 31 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010615 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 17:00   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16:00   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک تست  ویارد  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

:: 09125055403 و 81718555 نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5678307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  نالیگ  ناتسا  لیابوم  تیاس  یزاسهب 950  یزاس و  هنیهب  یرادهگن و  دراد  رظن  رد  نالیگ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد ماجنا  یا  هلحرم  ود 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

013-32132330-32132370 :: نفلت :: WWW.GILANICA.IR و WWW.TCI.IR و HTTPنفلت تیاسبو تیاسبو
IETS.MPORG.IR

:: 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

راکهار5677780 یزاس  هدایپ  یزاس و  هریخذ  یشزادرپ ،  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 4)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5678008، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یروشک یروشک تست   تست ویارد   ویارد تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

لیابوم لیابوم تیاس   تیاس   950950 یزاسهب   یزاسهب وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 31 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ghe48fbg85tqd?user=37505&ntc=5678302
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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

نآ5678131 اب  طبترم  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارط  زاب  هعسوت و 
دوخ زاین  دروم 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ویتکا5678280 تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678008 :: هرازه هرازه سپدکدک   هتفه  کی  رثکادح  تمیق  داهنشیپ  ییاشگزاب   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
ییاشگزاب زا 

یتناراگ و شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ، تازیهجت ، نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یریوصت  تراظن  شیاپ و  متسیس  هلاس  ود  یتناراو 

یرادرهش .ناشاک  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 20.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  زا  هصقانم  دانسا  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

8-55440055-031 :: 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

،، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاسریز ، ، تخاسریز تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت (، (، ITSITS  ) ) دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح ناینب   ناینب شناد   شناد لوصحم   لوصحم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس هلاس   هلاس ودود   یتناراو   یتناراو وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ

88

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

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

زا 31 ھحفص 8 
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رهشرقاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنش 1401/4/21  زور  تعاس 16  زا   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشجنپ زور  تعاس 19 

تلاسر  :: عبنم هبنشجنپ 1401/6/24عبنم زور  تعاس 19  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ زور  تعاس 10  تیاغل 

5678124 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک طخ  هژورپ  درادرظنرد  رهشرقاب  یمالسا  یاروش  مرتحم  نیشناج  هخروم 1901/2/7  هرامشزوجم 1600/01/6968  دانتسا  هبرهشرقاب  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  لایر  دروآرب 5/000/000/000  اب  ار  دوخ  یضرع  یلوط و 

لایر هصقانم 250.000.000  دیدجت  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  یلام  روما  رهشرقاب  یرادرهش  گنسرهش  یوربور  مق  نارهت  میدق  هداج   :: سردآ سردآ

یلخاد 320  55203710 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005132000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5678252 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  رهش  ناکال  یراتکه  کراپ 500  ییانشور  متسیس  قرب و  هکبش  یارجا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تشر رهش  ناکال  یراتکه  کراپ 500  ییانشور  متسیس  قرب و  هکبش  یارجا  ورین - تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,748,230,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشر یرادرهش  لیگ -  نادبم  هب  هدیسرن  ینیمخ - ماما  راولب  تشر -  ، 4198917679 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

دوخ دوخ یضرع   یضرع وو   یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 99

یراتکه یراتکه   500500 کراپ   کراپ ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس وو   قرب   قرب هکبش   هکبش یارجا   یارجا 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 31 ھحفص 9 
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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

5678008، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

حبص تفه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  هناماس  تازیهجت  تس  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( سنارفنک نلاس  موس -  هقبط  اهداهنشیپ  شیاشگ  لحم   ) هرامش 160 نامتخاس  هکارا  نابایخ  شبن  یلامش ، رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

021-41934 :: نفلت :: www.setadiran.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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 3349801036  هرامش  کینورتکلا -  تظافح  هناماس  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سنارفنک نلاس  موس  هقبط  کالپ 160  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تستس     22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 31 ھحفص 10 
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 3383801016  ویتکا -  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سنارفنک نلاس  موس  هقبط  کالپ 160  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5678008، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ویتکا ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 31 ھحفص 11 
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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 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

5677937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   SIEMENS PLC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000850 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6GK7443-5DX04-0XE0 لدم  PLC هعطق تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138430-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   S IEMENS PLCSIEMENS PLC 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 31 ھحفص 12 
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دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هناماس  قیرط  زا  کرادم  لاسرا  هباشم -  تمدخ  دک  تسویپ -  تامدخ  حرش  تاعالطا  یروآ  نف  هزوح  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101001466000043 زاین :  هرامش 
دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یماطسبدیهش قرب  هاگورین  المهد ،  دورهاش ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تامدخ  یارجا  لحم  تسا ، راکنامیپ  هدهع  هب  دادرارق  یارجا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت   09374097072  - رف 02332503004 تداعس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .دشاب  یم 

 : یتسپ دک  یماطسبدیهش ، ، قرب  هاگورین  یدابآ  المهد ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  دورهاش ،  ناتسرهش  نانمس ،  ناتسا  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3654134111

32503004-023  ، 32503020-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503020-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   هزوح   هزوح تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 31 ھحفص 13 
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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 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

5678067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه نفلت  / تسویپ تسیل  تاعالطا  قباطم  ینفلت / تاملاکم  یا  هنیزه  هبساحم  شزادرپ و   ، تبث  / ینامزاس  billing حرط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
35911500/35911518

1101001036000499 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ - یراذگراب  هناماس  رد  هدش  لیمکت  هعلاطم و  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفلت ینفلت تاملاکم   تاملاکم یایا   هنیزه   هنیزه هبساحم   هبساحم وو   شزادرپ   شزادرپ  ، ، تبث تبث  / / ینامزاس ینامزاس   billingbilling حرط   حرط ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 31 ھحفص 14 
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دنامسپ .  تیریدم  هناماس  یسیون  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 09171773972  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

و 09369871826
1101005701000204 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دنامسپ .  تیریدم  هناماس  یسیون  همانرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09171773972  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

و 09369871826

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنامسپ دنامسپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یسیون   یسیون همانرب   همانرب 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 :
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 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

5678220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریااب  بو  تحترازفا  مرنو   TMF620 بایغوروضح هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003549000080 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD یشزرو یگنهرف و  هعومجم  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ریدغ  شزادرپ  حرط و  هدنزاس  عجرم   TIMMY یتراجت مان   TM-F850 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتدشاب یم  یناریا  یالاکاب  دیرخ  تیولا  - دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادمرد  روتکاف  شیپ  تبث   - دشاب یم  یدقن  باسحتروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  تمیق  هناگادجروتکاف  شیپرد  بو  تحترازفا  مرنو  بایغوروضح  هاگتسد  هب.دشاب  یم  لک  هرادا  برد  یتساوخرد  یاهالاک 

5714717516 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  ترجه  یوک  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31939134-044  ، 32233999-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232208-044 :: 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  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرنو   مرنو   TMF620TMF620 بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد 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 :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم تسرهف  تاصخشم  قباطم  نانمس   PC زکرم تهج  دیدج  سکاب  مرالآ  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001031 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یژرنا کتلا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   LINFUNG یتراجت مان  لدم 105954  یتارباخم  هیذغت  متسیس  دربراک  مرالآ  هدننک  لاسرا  لماک  تراک  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا.ددرگ  رکذ  یلک  تمیقزیر و  تروص  هب  مالعتسا  تمیق  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  ناسنوم  یاقآ  هرامشابرتشیب 09191342985  تاعالطا  تهج  .ددرگیم  ماجنا  سانشراک  طسوت  الاک  دات  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تالیش  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب 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

5677859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

55DS34NK-U لدم چنیا  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004234000024 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55DS34NK-U لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741999316 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  تالیش  لک  هرادا  یتعیرش  نابایخ  رسلباب  ناردنزام  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35289421-011  ، 35289418-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35289407-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCPC  زکرم زکرم تهج   تهج دیدج   دیدج سکاب   سکاب مرالآ   مرالآ دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1919

5555 DS34NK-UDS34NK-U  لدم لدم چنیا   چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5678051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط  روتکژرپ  ویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000717 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   C لدم یکیرتکا  روتروناک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و 
تس 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  هجوتاب  تسادنمشهاوخدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  MONITOR,WATER & FOAM RM 60M P/N FM 601M 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یلامو  ینف  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ 

1101096334000143 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراف جیلخ  یژرنا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 7700   in 4 زیاس یناشن  شتآ  بآ  روتینام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب مادقا  تسویپ  لیاف  هب  هجوتاب  تسادنمشهاوخدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  MONITOR,WATER & FOAM RM 60M P/N FM 601M 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یلامو  ینف  داهنشیپ  هیارا 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314491-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمرظندم   یمرظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط روتکژرپ   روتکژرپ ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2 12 1

MONITOR,WATER & FOAM RM 60M P/N FM 601M 1MONITOR,WATER & FOAM RM 60M P/N FM 601M 1 ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 31 ھحفص 18 
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون 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

5678284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نک هناخدور  تیفیک  لرتنک  هاگتسیا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
tss,cod یاهرتماراپ یریگ  هزادنا 

امد  یاهرتماراپ NH4، NO3 و PH و  یریگ  هزادنا  روسنس  ینف  تاصخشم 
یروش یکیرتکلا و  تیاده  شجنس  ینف  تاصخشم 

گنیروتینام  متسیس  لانیمرت 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

1101001025000093 زاین :  هرامش 
نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگتسد الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخدور هناخدور تیفیک   تیفیک لرتنک   لرتنک هاگتسیا   هاگتسیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 31 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 17 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) افطا متسیس  هب  قرب  ولبات  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000503 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

افطا افطا متسیس   متسیس هبهب   قرب   قرب ولبات   ولبات زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 31 ھحفص 20 
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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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110066  هرامش   0LNB PLLKU BAVD الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004297 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهوک یسیئر  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NGR یتراجت مان  لدم 2011   LNB هراوهام هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
.NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LNB یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJR2184HA لدم لاتیجید  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

00 LNB PLLKU BAVDLNB PLLKU BAVD ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 31 ھحفص 21 
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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 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

5677919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  قرب  میس  هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000214 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ  .تسیمازلا  وگخساپ  درف  نفلت  جرد  .ددرگ  جرد  لیوحت  لاسرا و  اب  طبترم  یاه  هنیزهو  الاک  لک  عمج  تروصب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد 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 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

5677927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هطوبرم  یلحم  هکبش  زا  تنرتنیا  یزاس  ادج  هکبش و  ویتکا  یهدناماس  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  حرش 

1101000008000033 زاین :  هرامش 
یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دنیامن لصاح  سامت  نفلت 021-82211311 هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  بانج  اب  دنناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب قرب   قرب میس   میس وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2626

هبهب هطوبرم   هطوبرم یلحم   یلحم هکبش   هکبش زازا   تنرتنیا   تنرتنیا یزاس   یزاس ادج   ادج وو   هکبش   هکبش ویتکا   ویتکا یهدناماس   یهدناماس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا هبهب   زاین   زاین یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ حرش   حرش
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هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 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

5677983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامتامتح تمیق  مالعازا  لبق  - دوش هداد  یداهنشیپ  تمیقدیاب  هک  ( تسویپ لیاف  قباطم  ) تینوی کرددع 42 کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک  نیمات  - رویرهش 31 لیوحت  09143431505 اب

1101092321000073 زاین :  هرامش 
هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  هدنزاس  عجرم   TETA-42 لدم  80x80 cm زیاس تینوی  هداتسیا 42  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا نودب  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمرد  لیوحت   - دشدهاوخ تدوع  یتساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد یاهالاک  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  زور - 10 یطالاک لیوحت  دعب  تخادرپ  ددرگ - یراذگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروصرد  هدوب  هدوزفا 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی   4242 هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 2828
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5678064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تسیل  قبط  دشابیم (  نیدامن  دک  ناریا 

 . ( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  ناگرهب (  هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
1101094095000305 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص  رتویپماک  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسویپ تسیل  قبط  دشابیم (  نیدامن  دک  ناریا 

 . ( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  ناگرهب (  هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23948049-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ًافطل   ًافطل ناگرهب (  (  ناگرهب هقطنم   هقطنم ردرد   دات   دات وو   لیوحت   لیوحت تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشابیم (  (  دشابیم نیدامن   نیدامن دکدک   ناریا   ناریا یتعنص   یتعنص رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
 . (  . ( ددرگ ددرگ همیمض   همیمض
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 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

5678181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  تنارتنیا  تنرتنیا و  تامدخ  هئارا  عون  طیارش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003335000041 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514657153 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یوفص  باون  نابایخ  یناربیتشک  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326927-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326883-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هی  هباشم  دک  ناریا  یرون .  ربیف  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000125 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا عون   عون وو   طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 3030

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هیهی   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرون .  .  یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

5677787PC زکرم تهج  دیدج  سکاب  مرالآ  دیرخ  هحفص 16)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5677953 یروآ  نف  هزوح  تامدخ  هحفص 11)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5677977 حطس  یریوصت  شیاپ  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینفلت5678067 تاملاکم  یا  هنیزه  هبساحم  شزادرپ و   ، تبث  / ینامزاس  billing هحفص 11)حرط یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5677847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج ساسا  رب  روتکاف  شیپ  رودص  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  حرش  هب  ینامتخاس  گنر  ردام  گنر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس هاگشیالاپ  برد  لیوحت  تسا .  یرورض  تسویپ 

1101096433000148 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دزربت ایور  هدننک  هضرع  عجرم   JUNO یتراجت مان   Lit 1 نلاگ گنر 8870001  دک  یکشم  یکیلیرکا  گنر  ردام  الاک :  مان 
نلاگ 85 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
قرش دیفس  هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   ADAK یتراجت مان   kg 4 نلاگ گنر 230  دک  قارب  همین  کیلیرکا  امن  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 60 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یرورض  تسویپ  لودج  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  رودص  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  حرش  هب  ینامتخاس  گنر  ردام  گنر و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
موس هاگشیالاپ  برد  لیوحت 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315011-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قارب قارب همین   همین کیلیرکا   کیلیرکا امن   امن گنر   گنر -- یکشم یکشم یکیلیرکا   یکیلیرکا گنر   گنر ردام   ردام ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 31 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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 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

5678230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیلسا حرط  یرون  هزاس  ناملا  بصن  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000137 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک دصرد  مالعتسا 5  هدنرب  زا  .دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  سرا  دازآ  هقطنم  نامزاس  تاروسک  ینوناق و  تاروسک  .دوش  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیواز سدنهم   09143920161 .دش دهاوخ  ذخا  یکناب  نیمضت  یداهنشیپ  غلبم 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون هزاس   هزاس ناملا   ناملا بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 31 ھحفص 27 
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شخپ بآ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  طیارش و  قبط  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095554000019 زاین :  هرامش 

شخپ بآ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NIN-70122 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 12  اب  هکبش  تحت  هرک  مین  ریوصت  اب  یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت ندوب  یتینما  هب  هجوت  اب  ..تسویپ  تاصخشم  طیارش و  قبط  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  دانسا  رهم  دات و  دشاب ..  یم  یمازلا  هطوبرم  یاهزوجم  ذخا 

7565113464 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  شخپبا - رهش   - ناتستشد ناتسرهش   - رهشوب رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34825070-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34825070-077 :: 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

نامرک یا  هقطنم  بآ  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 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 31 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000017 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR4216-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH INTERNATIONAL S A هدنزاس عجرم  کتیجال  یتراجت  مان   GROUP لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

هچراپکی لاصتا  هعسوت  حرط و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
هاگیاپ هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم   MC88 لدم  in 15/8 زیاس اردص  یسنارفنک  وشات  روتینام  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH_HAC_T2A21P لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هکبش
ددع 7 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرورض  مزال و  مالعتسا  رد  تکرش  یارب  اتفا  زوجم  انمض  .دشابیم  تسویپ  لیاف  قبط  رظن  دروم  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

هتسب5678195 رادم  نیبرود  هحفص 27)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 31 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وراد اذغ و  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 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5677895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت شخب  رد  ینف  تاصخشم  ساسارب   HPLC هاگتسد روتکتد  ددع  کی  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000129 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای دوجوم و  ، تساوخرد دروم  یالاک  هب  یروف  زاین  هب  هجوت  اب   Waters 2998 Photodiode Array (PDA) Detector تاصخشم هب  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرکشتم .ددرگ  دیق  روتکاف  شیپ  رد  لیوحت  نامز  یدوجوم و  مدع 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

5677895HPLC هاگتسد روتکتد  ددع  کی  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  هحفص 30)دیرخ و  روتکتد  ( روتکتد

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

HPLCHPLC  هاگتسد هاگتسد روتکتد   روتکتد ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 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

5678035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحترازفا  مرنو  (Mb918) سالپ 800 سیفوی بایغوروضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003549000081 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مجنپ دعب  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  مجنپ  دعب  یتراجت  مان   MB-908 لدم یتراک  دک و  یتشگنا و  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

مجنپ دعب  یاه  هناماس  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   T5WEB بو تحت  بایغ  روضح و  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
مجنپ دعب  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت - دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادمرد  روتکاف  شیپ  تبث  - دشاب یم  یناریا  یالاکاب  دیرخ  تیولا  - دشاب یم  یدقن  باسحتروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لک  هرادا  برد  یتساوخرد  یاهالاک 

5714717516 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  ترجه  یوک  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31939134-044  ، 32233999-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232208-044 :: 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

بو5678035 تحترازفا  مرنو  (Mb918) سالپ 800 سیفوی بایغوروضح  هحفص 30)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دنامسپ5678168 تیریدم  هناماس  یسیون  هحفص 11)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5678220 تحت  رازفا  مرنو   TMF620 بایغ روضح و  هحفص 11)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5678008، تازیهجت نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
شیاپ و متسیس  هلاس  ود  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ،

رهش حطس  یریوصت  تراظن 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

بوبو تحترازفا   تحترازفا مرنو   مرنو (( Mb918Mb918 )) سالپ سالپ 800800 سیفوی سیفوی بایغوروضح   بایغوروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 31 ھحفص 31 
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