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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 رهم   رهم   1616 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2020))

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

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

زا 33 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  • 23

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " 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  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( یهگآ دادعت 2  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( 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 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 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 33 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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 33 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:55عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761002 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب  سایقم  کاپ  ریذپدیدجت و  یاهاگورین  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تیریدم  عماج  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ریذپدیدجت یاه  یژرنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

یژرنا یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا  نامزاس  هوجو  زکرمت  هرامش 4001087807146202  باسح  هب  ار  یدقن  هجو  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن نامزاس  لیوحت  هتشاذگ و  فلا  تکاپ  رد  ار  یزیراو  شیف  لصا  دننک و  یاذگراب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب

10:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیدجت یاهیژرنا  نامزاس  ماما ،  راگردای  هارگرزب  بنج  نامداد ، دیهش  راولب  یاهتنا  سدق ، کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ریذپ

:: 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

گرزب گرزب سایقم   سایقم کاپ   کاپ وو   ریذپدیدجت   ریذپدیدجت یاهاگورین   یاهاگورین یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ثادحا   ثادحا تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس 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 33 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14:00   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761044 :: هرازه هرازه تعاس 11:30دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  یرادرهش  حوطس  تاثدحتسم و  کالما  یزیمم  هرواشم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  140/000/000/000 دروارب :

لایر   7/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
GIS هتشر رد  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  نارواشم 

یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  یزکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ
کارا یرادرهش 

33126523-086 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75 :: ر /  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LPUF-240 تراک ددع  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حوطس حوطس وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم کالما   کالما یزیمم   یزیمم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

LPUF-240LPUF-240 تراک   تراک ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ 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 33 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ر/1401/75 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LPUF-240 تراک ددع  دیرخ 2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گرزب5761002 سایقم  کاپ  ریذپدیدجت و  یاهاگورین  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تیریدم  عماج  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حوطس5761044 تاثدحتسم و  کالما  یزیمم  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا تبون   ) یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19)هرامش ات  تیاغل ( خیرات 1401/7/17  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760778 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 8   - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هیدیمح درگنسوس  زاوها -  مود  دناب  ثادحا  لحم  زا  درگنسوس (  ات  هیدیمح  لصاف  دح  میعن  دیس  توک  روحم  هژورپ  یزاسهب  ضیرعت و   1401/59 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هچراپکی ) یبایزرا  اب  نامزمه  هباذچ ) درگنسوس 

( یناثالم لصاف  دح  نامیلس  دجسم  یناث -  الم  مود  دناب  ثادحا  لحم  زا   ) یلال یهار  هس  ات  ىلوتب  ریپ  یهار  هس  لصاف  دح  روحم  یزاس  نمیا  مود  دناب   1401/60
( هچراپکی یبایزرا  اب  نامزمه 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادا لوحت  یناسنا و  عبانم  هعسوت  هرادا  ناتسزوخ -  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم -  دیهش  خ  هیناما -  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  ناتسزوخ -  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم -  دیهش  خ  هیناما -  شیاشگ :

:: 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

LPUFLPUF-- 240240 تراک   تراک ددع   ددع 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا مود   مود دناب   دناب روحم   - - روحم هژورپ   هژورپ یزاسهب   یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت 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 33 ھحفص 7 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761059 :: هرازه هرازه ساردکدک   نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا   12:30 تعاس :   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/08/07 تعاس 08:30 

هزوح یاه  هار  رد  بصن  یعاجترا و  یامنریسم  یماظتنا و  ، یراطخا یولبات  هیهت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یظافحتسا 1402-1401 

33,554,791,460 یلام :  دروآرب 

لایر   1,678,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

02537775583: ربامن هرامشا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تارادا –  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  راولب  یاهتنا  مق -  : سردآ  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http:\iets.mporg.ir 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لایر هدرپس 750.000.000  غلبم  لایر -  رابتعا 15.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 12  تدم  قطانم 1 و 3 -  یروحم  یشک  طخ  هژورپ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
رابتعا غلبم  هام -  ارجا 12  تدم  رهش -  حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  هژورپ  - 

لایردرایلیم کی  هدرپس  لایر -   20.000.000.000
 - لایر هدرپس 500.000.000  غلبم   - لایر رابتعا 10.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 12  تدم  رهش -  حطس  رباعم  رد  هاگتعرس  بصن  دیرخ و  هژورپ  - 

اههار ینمیا  لک  هرادا  ریظن  ربتعم  عجارم  زا  یرادهار  نامزاس  زا   D لقادح هبتر  ای  دناب و  هار و  هبتر 5  لقادح  تیحالص  یهاوگ  زاین  دروم  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت  یرادرهش 

لایر   1.000.000.000
نارهت یرادرهش  اههار  ینمیا  لک  هرادا  ریظن  ربتعم  عجارم  زا  لداعم  هبتر  ای  یرادهار  دناب 4  هار و  هبتر 5  لقادح  تیحالص  یهاوگ  لایر -   500.000.000

:: سردآ سردآ

02156363090 :: 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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار ردرد   بصن   بصن وو   یعاجترا   یعاجترا یامنریسم   یامنریسم وو   یماظتنا   یماظتنا ،، یراطخا یراطخا یولبات   یولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 66

تعرس تعرس وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت لحم   لحم یشک   یشک طخطخ   وو   یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ قطانم - - قطانم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ ناونع : : - - ناونع
...و ...و رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   هاگتعرس   هاگتعرس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ رهش - - رهش حطس   حطس یاه   یاه ریگ   ریگ

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 33 ھحفص 8 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000178000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761122 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 2 ) دیدجت   ) تخس یس  جوسای –  روحم  یسرجوین ) ) ینتب ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هینبا دناب و  هار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,830,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدیمهف دیهش  نادیم  یبونج  علض   ، 7591977859 یتسپ :  دک  اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000178000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761124 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 ) دیدجت   ) تشدهد مارچ –  مارچ و  تشدهد –  روحم  یسرجوین ) ) ینتب ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هینبا دناب و  هار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,162,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدیمهفدیهش نادیم  یبونج  علض   ، 7591977859 یتسپ :  دک  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یسرجوین ) ) یسرجوین )) ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

روحم روحم یسرجوین ) ) یسرجوین )) ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

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

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

2001000365000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761133 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 6+156  رتمولیک 3+200  لصافدح  تشدرس  - سالان روحم  یزاسهب  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریسم ینف  هینبا  ضیرعت  ای  ثادحا  نینچمه  تلافسآ و  ساسا و  ساساریز ، یارجا  یزیرکاخ ، یرادربکاخ ، یزاسرتسب ، تایلمع  لماش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دشاب  یم  ( ینمیا یاهولبات  مئالع و  لیردراگ و  بصن  یشک ، طخ  لماش   ) ریسم ینمیا  تایلمع  و  لئاح ) یاهراوید  اهوربآ و  لماش  )

173,987,992,000 یلام :  دروآرب 

لایر   8,700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  ابق  دجسم  یوربور  یتشهب  دیهش  راولب   ، 5715944494 یتسپ :  دک  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ 

:: 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

ساملس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005763000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761191 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  . دانسا  رد  دوجوم  طیارش  ربارب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  ددع  تازیهجت 3  بصن  دیرخ و  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  ساملس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

، ییویدار تاررقم  میظنت  کیتامروفنا ،  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  یاراد  هک  ییاه  تکرش  هیلک  هصقانم : رد  هدننک  تکرش  زاجم  یاه  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دنشاب .  یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  دنشابیم  اتمس  اتفا و  زوجم 

10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

زا دعب  هک  دنیامرف  هجوت  مرتحم  ناگدننک  تکرش  دشاب  هدیدرگ  ذخا  یگناب  همان  تنامض  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یارب  هک  یتروصرد  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامرف .  لاسرا  ساملس  یرادرهش  هب  ار  همان  تنامض  صا  دیاب  داتس  هناماس  رد  همان  تنامض  ریوصت  یرازگراب 

14:30 تعاس : 1401/11/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  ساملس   ، 5881713389 یتسپ :  دک  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  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

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

یکیفارت یکیفارت وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

2001096090000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761192 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه  هب  ینیمز  هکبش  لیدبت  ، ناردآ رایرهش  روحم  ییانشور  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشابص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اب قباطم  رباعم  ییانشور  هکبش  یرانکرب  گنیترا و  متسیس  بصن  ، یشک لباک  ، رباعم ییانشور  هکبش  ثادحا  ، ییاوه تسپ  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دشاب یم  ، هدش یراذگراب  تسویپ و  دانسا  تمسق  رد  هک  تسویپ  یاهدروآرب 

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

14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشابص یرادرهش  - کیجات دیهش  راولب  - رهشابص - رایرهش ناتسرهش   ، 3356117449 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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

یکیفارت5761191 یتراظن و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روحم روحم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  سنمیز  لرتنک  متسیس  کنیس  یاه  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000160 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7960-1AA06-0XA0 لدم  6ES7960 یطابترا لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7960-1AA04-5AA0 لدم  CPU یطابترا لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7960-1AA04-0XA0 لدم هدننک  نورکنس  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک نورکنس   نورکنس یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام - - CPUCPU  یطابترا یطابترا لوژام   لوژام  -  - 66 ES7960ES7960 یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 33 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/el75hqn6mh98e?user=37505&ntc=5760858
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5760858?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ راهچ  فیدر  ردنپسکا   CONTROL BOARD و SUPERVISING BOARD اهتراک گیفناک  بیع و  عفر  یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  متشه  هاگشیالاپ 

1101096412000158 زاین :  هرامش 
متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319690-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناکدرا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROL BOARDCONTROL BOARD  وو   SUPERVIS ING SUPERVIS ING BOARDBOARD  اهتراک اهتراک گیفناک   گیفناک وو   بیع   بیع عفر   عفر وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 1414

گنس گنس سیب   سیب یماداب -  -  یماداب نشنش   ییاریذپ -  -  ییاریذپ زیم   زیم هلول -  -  هلول قیاع   قیاع یتعنص -  -  یتعنص هنایار   هنایار لودج -  -  لودج گنس   گنس عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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لودج  گنس  عاونادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا 

1101005381000042 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناکدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ گنس  تالف   HP یتراجت مان   PENTIUM 4 لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 3500 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
یسابع اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم   SHINING یتراجت مان  لدم 4005  گنس  هیور  یزلف  ییاریذپ  زیم  الاک :  مان 

ددع 3500 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

سیماراپ گنس  مشپ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  کنیرش  هتسب   mm 30 تماخض  in 2 زیاس گنس  مشپ  سنج  یا  هلول  قیاع  الاک :  مان 
رتم 2000 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
گنس ایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 2/5 یماداب نش  الاک :  مان 

نت 3500 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

الاب راشک  چگ  گنس  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف   mm 50-0 یدنب هناد  دیفس  گنس  سپیژ  الاک :  مان 
نت 3500 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  شودخم و  هدروخ ،  طخ  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951737731 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223012-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000036 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
فیدر  3 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد یتسیاب  مالقا  .دنیامن  لاسرا  تسویپ  هب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم  دک  ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یرذون  یاقآ  نفلت 09139543774  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  ربتعم  یتناراگ 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89774147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلت   هلت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001422 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس نایرج  تظافح  تراظن  لرتنک و   AUL2 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نومزآ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس رازفا  تخس  لرتنک   TS12 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ 
تس 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس یجورخ  یاه  هداد  لرتنک   IMPAG 4 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001422 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس نایرج  تظافح  تراظن  لرتنک و   AUL2 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نومزآ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس رازفا  تخس  لرتنک   TS12 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ 
تس 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس یجورخ  یاه  هداد  لرتنک   IMPAG 4 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لرتنک لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس GSM-3- ددعدصکی RM-01 رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع دصکی  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا 

1101001024000117 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 210 دادعت : 

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

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

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

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: 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

مالعا مالعا متسیس   متسیس GSMGSM-- 33-- ددعدصکی ددعدصکی RM-01RM-0 1 رطخ رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس تومیر   تومیر هدنریگ   هدنریگ -- 22 -- ددع ددع دصکی   دصکی KT-0 1KT-0 1 لدمرطخ لدمرطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس دپیک   دپیک -- 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع 1010 هدهد 44GG لدمرطخ لدمرطخ

1919

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NARFOAM KAE CO2 SYSTEM PACKEGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003746 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   PETROYAS FZE یتراجت مان   C6640-0020 لدم هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  کالم  تسویپ  لیاف  هدوب و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

تفرگ دهاوخن  رارق  دات  دروم  یدنه  ینیچ و  یالاک  - دوب دهاوخ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنزه 

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

83768035-021  ، 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

NARFOAM KAE CO2  SYSTEM PACKEGENARFOAM KAE CO2  SYSTEM PACKEGE ناونع : : ناونع 2020
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  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 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهاضاقت تسیل  قبط   FLS-040829-0040796-0140001-0040367-9940623 یاهاضاقت ردنلیس  سیورس  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  اب  سکعلب  دصقم و  ات  ادبم  زا  لمح  تسویپ -

1101094546000501 زاین :  هرامش 
ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیبع یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  سوت  یتراجت  مان   kg 2 زرد نودب  یدالوف  ردنلیس  ژراش  لباق  قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 86 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  دات  تفایرد , زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحمدشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا  رتمک  یلام 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000106000034 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713613835 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255905-044  ، 32244041-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252611-044 :: 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

ردنلیس ردنلیس سیورس   سیورس وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 2 12 1

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینسمم تخت  رصع 96  یلو  ناتسرامیب   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5760991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ 1930 چا  چوس  ددع  کی  یپ 2530  چا  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091286000040 زاین :  هرامش 

ینسمم تخت  96 رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  رواخ  جوم  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-RFSC-01 لدم یتارباخم  متسیس   L-Band/UHF کیتاموتا چیئوس  الاک :  مان 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لاس  ات 1  .دشاب  سراف  ناتسا  رد  یمسر  رتفد  دشاب و  سراف  ناتسا  یموب  تکرش.هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههام  کی  تخادرپزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ داریا  عفر  تعاس  رد 24  هکبش  یعطق  .دهد  نیزگیاج  چوس  چوس ، یبارخ  تروص 

7351813344 یتسپ :  دک  ریاشع ،  ناکسا  راولب  ینسمم  دابارون  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42532251-071  ، 42531080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532241-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

19301930 یپیپ   چاچا   چوس   چوس ددع   ددع کیکی     25302530 یپیپ   چاچا   چوس   چوس ناونع : : ناونع 2323
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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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جوسای یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یا هروک  گنر  مین - قرو  .ددع  هزیناولاگ 200  تسب  هارمه  هب  هجرد 1  گنربش  جرد  داعبا 33*83 و  رد  یرهش  رباعم  یزلف  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس یسدنهم 7  هدر  کیتاتسا  ورتکلا  گنربش 

1101005697000077 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
سرگاز

ددع 200 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یایا هروک   هروک گنر   گنر مین - - مین قرو   قرو .ددع   .ددع   2 00200 هزیناولاگ   هزیناولاگ تسب   تسب هارمه   هارمه هبهب     11 هجرد   هجرد گنربش   گنربش جرد   جرد وو     8383** داعبا  3333 داعبا ردرد   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یزلف   یزلف ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
هلاس هلاس یسدنهم  77   یسدنهم هدر   هدر کیتاتسا   کیتاتسا ورتکلا   ورتکلا گنربش   گنربش

2424
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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 " ) " ) 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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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 07 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5760835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 
1201001036000334 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

35911565-021 :: 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

یا5761089 هلت  هحفص 11)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5760842RM- رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع دصکی  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1
ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا  متسیس  GSM-3- ددعدصکی 01

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

یکیفارت5761191 یتراظن و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس 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 33 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xvf34mjyr2lw2?user=37505&ntc=5760835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5760835?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 20 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  دانسا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTK300 سیرتام  DJI رتور یتلوم  یرادرب  هشقن  دابهپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  نامز 2  تدم 

هاگتسد کی  دادعت 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  یمازلا  روشک  یتامدخ  یدیلوت و  ناوت  زا  هدافتسا  رثکادح  نوناق  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  داهج -  نادیم  جدننس -  : رد عقاو  ناتسدرک  ناتسا  زاگ  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشنو  مان   :: سردآ سردآ

9-08733783625 :: نفلت :: setadiran.ir www.nigc-kd.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091688000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 RTK 300 سیرتام DJI رتور یتلوم  یرادرب  هشقن  دابهپ  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

5761058RTK300 سیرتام  DJI رتور یتلوم  یرادرب  هشقن  دابهپ  هحفص 24)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

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

5761116RTK 300 سیرتام DJI رتور یتلوم  یرادرب  هشقن  دابهپ  هحفص 24)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

RTK300RTK300 سیرتام   سیرتام   DJIDJI رتور   رتور یتلوم   یتلوم یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن دابهپ   دابهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

RTK 300RTK 300 سیرتام   سیرتام DJIDJI رتور   رتور یتلوم   یتلوم یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن دابهپ   دابهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 33 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v6wnnvbbsya8v?user=37505&ntc=5761058
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761058?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


(( 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 تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

یشک5761068 طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  هژورپ  قطانم - یروحم  یشک  طخ  هژورپ  - 
رد هاگتعرس  بصن  دیرخ و  هژورپ  رهش - حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم 

...و رهش  حطس  رباعم 

هحفص 7) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

5760842RM- رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع دصکی  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1
ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا  متسیس  GSM-3- ددعدصکی 01

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ردنلیس5760995 سیورس  هحفص 17)ژراش و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5761034 افطا  نالعا و  لرتنک  هحفص 17)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشمالسا 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 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبض طبض شزادرپ -  -  شزادرپ نیبرود   نیبرود سیفرتنیا - ) - ) سیفرتنیا  ) ) طبار طبار ریذپ -  -  ریذپ همانرب   همانرب یقطنم   یقطنم رگلرتنک   رگلرتنک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یتوص -  -  یتوص سنارفنک   سنارفنک متسیس   متسیس تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
هیاپ هیاپ وشوش - ) - ) لباک   لباک  ) ) لباک لباک تالاصتا   تالاصتا یزاوم -  -  یزاوم تروپ   تروپ وو   تراک   تراک درب -  -  درب لنپ   لنپ ( - ( - MIDIMIDI  ) ) ییویدتسا ییویدتسا ادص   ادص تراک   تراک یسیطانغم -  -  یسیطانغم توص   توص ردروکر ) ) ردروکر  ) ) هدننک هدننک

رکیپسا رکیپسا دنتسا   دنتسا وو  

2828
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روتکاف شیپو  73621 هرامش یاهب  مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  ینف  تاصخشمو  لدم  قباطم  دیاب  یلیوحت  یاه  الاک  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتسویپ 

1101090320000035 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتوص سنارفنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 44 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

( سیفرتنیا  ) طبار الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

یسیطانغم توص  ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
(MIDI  ) ییویدتسا ادص  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
یزاوم تروپ  تراک و  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 270 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
رکیپسا دنتسا  هیاپ و  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  روتکاف  شیپو  73621 هرامش یاهب  مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  ینف  تاصخشمو  لدم  قباطم  دیاب  یلیوحت  یاه  الاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

طبار5760874 ریذپ -  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  یتوص -  سنارفنک  متسیس  تاموزلم 
ادص تراک  یسیطانغم -  توص  ردروکر )  ) هدننک طبض  شزادرپ -  نیبرود  سیفرتنیا - ) )

هیاپ و وش - ) لباک   ) لباک تالاصتا  یزاوم -  تروپ  تراک و  درب -  لنپ  ( - MIDI  ) ییویدتسا
رکیپسا دنتسا 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5761089 هلت  هحفص 11)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت5761191 یتراظن و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایمیشدوک ینیچ  تراپ  ، یفافص یریگ ,  هسیک  تایلمع  یراکنامیپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001612000012 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 4000 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییایمیشدوک نت  رادقم 4000  هب  نویماک  یورب  یریگرابو  رابنا  لخاد  رد  ینیچ  تراپو  یفافص  یزودرس ، نیزوت ،  ، یریگ هسیک  تایلمعزا  تسترابع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امرفراک فرط  زا  یغالبا  همانرب  قبط  امرفراکرایتخا  تحت  یاهرابنارد  دوجوم  هلف 

3413754114 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  یشزومآ  عمتمجم  بنج  ینیوزق  دامعریم  نادیم  ظفاح  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349271-028  ، 33345610-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331874-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

ییایمیشدوک5761022 ینیچ  تراپ  ، یفافص یریگ ,  هسیک  تایلمع  یراکنامیپ  هحفص 27)دادرارق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

ییایمیشدوک ییایمیشدوک ینیچ   ینیچ تراپ   تراپ ،، یفافص یفافص یریگ ,  ,  یریگ هسیک   هسیک تایلمع   تایلمع یراکنامیپ   یراکنامیپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2929
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ قرغ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضرع عافترا 3/9 و  اب  عبرمرتم  رادقم 546  هبراویدو  بعکم  رتم  رادقم 140  هب  نلام  گنساب  یلحاسراوید  یپ  یارجا  دزمتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشکدنب هارمهبرتم  لوطب 140 cm 50

1101005539000022 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  دابا  قرغ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 546 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

بعکمرتم 140 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3931613133 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  دابآ -  قرغ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42302223-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42304147-086 :: 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

گنس5761007 اب  یلحاس  راوید  یپ  یارجا  هحفص 28)دزمتسد  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

طبار5760874 ریذپ -  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  یتوص -  سنارفنک  متسیس  تاموزلم 
ادص تراک  یسیطانغم -  توص  ردروکر )  ) هدننک طبض  شزادرپ -  نیبرود  سیفرتنیا - ) )

هیاپ و وش - ) لباک   ) لباک تالاصتا  یزاوم -  تروپ  تراک و  درب -  لنپ  ( - MIDI  ) ییویدتسا
رکیپسا دنتسا 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنس گنس اباب   یلحاس   یلحاس راوید   راوید یپیپ   یارجا   یارجا دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 3030
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01/1012067/م یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760883 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  دیدج  نامتخاس  جیروتسا  رورس و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
59,329,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,966,450,000 نیمضت :  غلبم 

زاوها : یناشن هب  یتسپ 6134813956 ، دک  یداصتقا 7698-3167-4113 و  دک  یلم 10100980544 ، هسانش  هب  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: سردآ سردآ
اهداد رارق  تاکرادت و  روما  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ -  راولب  - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب 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 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدکی ناریازا  جراخ  Ip اب هلاس  یصاصتخا 2 یزاجمرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هیارک 
ددرگ تسویپامتحروتکاف  شیپ 

1101003292000164 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

باتفآ رهش  نازورفا  ابید  هدننک  هضرع  عجرم   TU یتراجت مان   2u646b لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسدکی ناریازا  جراخ  Ip اب هلاس  یصاصتخا 2 یزاجمرورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هیارک 
ددرگ تسویپامتحروتکاف  شیپ 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس جیروتسا   جیروتسا وو   رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

ناریا ناریا زازا   جراخ   جراخ IpIp اباب هلاس   هلاس 22 یصاصتخا   یصاصتخا یزاجم   یزاجم رورس   رورس 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 33 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

تکرش5760883 دیدج  نامتخاس  جیروتسا  رورس و  تازیهجت  هحفص 28)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ناریا5761178 زا  جراخ  Ip اب هلاس  یصاصتخا 2 یزاجم  هحفص 28)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001421 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR100i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   SOR EUROPE LTD هدنزاس عجرم  چیئوس  لول  یتراجت  مان   733A-F4D- B- A2-S3-CLX لدم یسیطانغم  عون  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
سراپ خرس  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

یپ 57609911930 چا  چوس  ددع  کی  یپ 2530  چا  هحفص 21)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5761182 هحفص 30)لول  چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس لول   لول 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 33 ھحفص 30 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

یپ 57609911930 چا  چوس  ددع  کی  یپ 2530  چا  هحفص 21)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

طبار5760874 ریذپ -  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  یتوص -  سنارفنک  متسیس  تاموزلم 
ادص تراک  یسیطانغم -  توص  ردروکر )  ) هدننک طبض  شزادرپ -  نیبرود  سیفرتنیا - ) )

هیاپ و وش - ) لباک   ) لباک تالاصتا  یزاوم -  تروپ  تراک و  درب -  لنپ  ( - MIDI  ) ییویدتسا
رکیپسا دنتسا 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

یا5761089 هلت  هحفص 11)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تشادهب زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ 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 33 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتویپماک تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091433000012 زاین :  هرامش 

ناتسا تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   USB 8110 لدم یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 20 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   G72 لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   M58P لدم یزیمور  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 3010  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعطق هیلکدشابیم  ههام  کی  رثکادح  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  دشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاعطق  یمامت  دنشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  یلصا و5 یتناراگ  لاسکی  لقادح  لماش 

4917957359 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  زرواشک ، یوک  یتخت ، یوک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251733-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32251733-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

یرتویپماک5760825 تاعطق  هحفص 31)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( 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

شیپ5760835 جرد  نودب  لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 20  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس 
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف 

هحفص 23) 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 33 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5760914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.دشاب 10 تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپو  سنج  افطل  - للملا نیب  سیدرپ  هدکشناد  رازفا  تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  ماجنا  ینف  تستو  سنج  لیوحت  زا  دعب 

1101092225000014 زاین :  هرامش 
ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   L305 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  لماک  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دوش  یراذگراب  تاعطق  قیقد  تازج  ابو  لماک  روتکاف  شیپ  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هاگشناد  تسارح  دات  دروم  هک  دننک  تکرش  مالعتسا  رد  دنناوت  یم  ییاهتکرش  طقف.دش  دهاوخن 

دک مولع ،  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  - ینایزد یصصخت  قوف  کینیلک  - یتاقالم هار  هس  یتشهب - دیهش  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4916694667 یتسپ : 

32450860-017  ، 32250050-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220809-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

اتید5760914 روتکژورپ  هحفص 33)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو 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 33 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6v8zu66zw484s?user=37505&ntc=5760914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5760914?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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