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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

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

140 1140 1 رهم   رهم   2525 هبنشود   هبنشود 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
(( 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 35 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

( 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  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( 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  • 27

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 2  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

( 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 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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 35 ھحفص 4 

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


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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801958 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انیس همیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  یهگا  پاچ  خیرات  زا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802260 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   فلا و ب 1401/8/18 و  یاه  تکاپ   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم یاه ج  تکاپ 

نارهت رد  هکبش  تینما  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 225 یلامش  قدصم  نابایخ  شبن  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sinainsurance.co.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

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

تینما تینما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/065 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ تکرش  اه  - رازبا  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  ای  اوتحم و  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هئارا و  هنیمز  رد 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  هدوب و  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کیتامروفنا 

عطاقت قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ، : یناشن هب  یلا 16 ،)  8  ) یرادا تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تاصقانم هناخریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ،

یعاجش 27370 یاقآ   :: 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

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  حص  تعاس 10  زا   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 16  ات   1401/7/25

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802343 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   IT تازیهجت دیرخ  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زا لحارم  هیلک  دیدمت -  لباق  هام و  هس  لقادح  رایتخا  تدم  اب  طرش و  دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

هرامش 56  یماظتنا  یورین  هار  راهچ  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  نارهت ، یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
( سنارفنک نلاس   ) مشش هقبط  رد  عقاو  نامزاس  هافر  ینابیتشپ و  یناسنا ، عبانم  لک  هرادا  لحم  شیاشگ :

88782132 :: نفلت :: www.nlho.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنسیال سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 44
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSS-0130147 :: یهگآ یهگآ هرامش   سپهرامش زور  هس )  ) رثکادح 3 لوا و  یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  راشتنا  زا 

دزی باتفآ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود یمومع  هصقانم  یرازگرب  اب  ار  دوخ  زاین  دروم   P/F " PETRO CONTROL WELLHEAD CONTROL PANEL ملق دیرخ 27  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن نیمأت  تیحالص  دجاو  تکرش  کی  قیرط  زا  ریز  طیارش  قبط  یا  هلحرم 

هب دشاب و ...  ربتعم  یلام  داهنشیپ  لیوحت  خیرات  زا  هام  ات 3  لقادح  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  طسوت  هدش  هئارا  یاهداهنشیپ  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

:: سردآ سردآ

5 :88969737 و 85193768 -  مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
و 02183762604

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/25  دانسا  تفایرد   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802323 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسب  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبعش تارداص  کناب  هرامش 0101801171004  یراج  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  دیرخ  تکرش -  دزن  هدش  دات  تابلاطم  باسح  زا  هکولب  ای  اردصالم و 
تیحالص همانیهاوگ  نتشاد  تسیمازلا - قباس  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  تاطابترا و 

ای هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  تسیمازلا -  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  اب  قباطم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  ربتعم  ینمیا 
دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب 

هناخریبد  هرادا  موس  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  ابایخ  نارهت  لیوحت   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F " PETRO CONTROL WELLHEAD CONTROL PANELP/F " PETRO CONTROL WELLHEAD CONTROL PANEL ملق   ملق دیرخ  2727   دیرخ ناونع : : ناونع 55

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسب   تسب نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم راشف   راشف
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSS-0050562 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  زور  هس   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  سپ  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم   FLAME DETECTOR ددع دیرخ 60  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مانتبث 88969737- رتفد  سامت 02141934  زکرم   5-83762604-021 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناوغرا سای  متسیس  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش باختنا  هب  مادقا  مدوم  نیمات  هزوح  رد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  نیب  زا  دراد  رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) یناوغرا سای  متسیس  یسدنهم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  رظن  دروم  یالاک  هدننک  نیمات 

لایر نویلیم  کی  دانسا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  لوا  هقبط  کالپ 7  مشش  ناتسجنران  هچوک  هینامرف  هار  راهچ  زا  رت  ناپ  نارادساپ  نارهت   :: سردآ سردآ

یدارم یاقا  بانج   23755137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تینما5802260 تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

مدوم مدوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 33 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/25  زا  دانسا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لایر هدرپس 480.000.000  نازیم  ریسم -  یامنهار  یاهولبات  یکیفارت و  یاهولبات  تازیهجت و  ییامنهار  غارچ  بصن  هیهت و   - 33-1401 - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  عوضوم  هنیمز  رد  لاعف  صاخشا 

رد یقوقح   2 یقوقح /  هبتر 5  لقادح  لایر -  دروآرب 13.623.025.792  غلبم  رصن - ) یوک  روحم   ) شترا ناگداپ  رباعم  ییاشگزاب  هژورپ  لیمکت   - 1401  - 33  - 2
دناب  هار و  هتشر 

 - لایر نیمضت 1.049.000.000  غلبم  ناجنز -  ناتسا  سدقم  عافد  هزوم  یگنهرف و  زکرم  نامتخاس  هناخروتوم  تازیهجت  یزادناراب  لمح و  دیرخ   - 140  - 33 - 3
هصقانم عوضوم  هنیمز  رد  لاعف  صاخشا 

دناب  هار و  هتشر  رد  یقیقح  یقوقح /  هبتر  لقادح  کنوپ -  یوک  یراجت  ینوکسم و  یاهنیمز  یزاس  هدامآ   - 1401  - 133 - 4
دناب هار و  هتشر  رد  یقیقح  یقوقح /  هبتر  لقادح  دابآ -  مالسا  یناهفصا  یفرشا  دیهش  نابایخ  یبونج  علض  یاهنیمز  یزاس  هدامآ  - 1401  - 33 - 5

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433422036 :: 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

ناگداپ ناگداپ رباعم   رباعم ییاشگزاب   ییاشگزاب هژورپ   هژورپ لیمکت   لیمکت ریسم -  -  ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   تازیهجت   تازیهجت ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ....  .... وو سدقم   سدقم عافد   عافد هزوم   هزوم وو   یگنهرف   یگنهرف زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس هناخروتوم   هناخروتوم تازیهجت   تازیهجت یزادناراب   یزادناراب وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ شترا -  -  شترا
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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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001398000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5802352 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهلپ  یزاس  نمیا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اب یربارت و  هار و  هتشر  رد  اه  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  هدش  ذخا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، لک  هرادا  یوس  زا  هدش  رداص  تقوم  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  روما  ینمیا  تیحالص  یلصا  همانیهاوگ  نینچمه  هیاپ 5 و  لقادح 

.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  رابتعا  یاراد  اه 
52,538,411,394 یلام :  دروآرب 

لایر   2,627,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداج لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -   ، 3719153416 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  یا 

:: 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 دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهلپ اهلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان دات  اب  یزاجم و  تروصب  یرازگرب  تعاس ، تدم 40  هب  یتامدقم " )  ) Python نابز هب  یسیون  همانرب   " یشزومآ سالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزومآ

1101001022001328 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظان دات  اب  یتسویپ و  تسیل  دافم  طیارش  قبط  هرود ،  کی  تعاس ، تدم 40  هب  یتامدقم ")  ) Python نابز هب  یسیون  همانرب   " یشزومآ سالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشزومآ

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

88110000-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رظان رظان دات   دات اباب   وو   یزاجم   یزاجم تروصب   تروصب یرازگرب   یرازگرب تعاس ، ، تعاس   4040 تدم   تدم هبهب   یتامدقم " ) " ) یتامدقم  ) ) PythonPython نابز   نابز هبهب   یسیون   یسیون همانرب   همانرب  " " یشزومآ یشزومآ سالک   سالک ناونع : : ناونع
یشزومآ یشزومآ

111 1

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  حرش  ( هخسن کی   ) تمالس دنمشوه  تیریدم  هناماسیزاس  هنیهب  یزاس و  یشرافس  هعسوت و   , یحارط  , لیلحت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد  افطل  دشابیم 

1101090345000123 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD یزاس یصخش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  تسودنایک  سدنهم   09126501813 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هخسن هخسن کیکی    ) ) تمالس تمالس دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم هناماسیزاس   هناماسیزاس هنیهب   هنیهب وو   یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   هعسوت   هعسوت  , , یحارط یحارط  , , لیلحت لیلحت ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدرگناهج یدرگناریا و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ( ناریا یرگشدرگ  یصصخت  هشقن  یحارط   ) WEBGIS زا هدافتسا  اب  بو  رتسب  رب  نویساورزر  یصصخت  هناماس  سحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  جرش 

1101001504000017 زاین :  هرامش 
یدرگناهج یدرگناریا و  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 10 ،  متفه -  هلپ  هچوک  دنویپ -  نابایخ  یوجنگ -  یماظن  نابایخ  ریناوت -  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1434853461

88880069-021  ، 88678946-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناریا ناریا یرگشدرگ   یرگشدرگ یصصخت   یصصخت هشقن   هشقن یحارط   یحارط  ) ) WEBGISWEBGIS زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   بوبو   رتسب   رتسب ربرب   نویساورزر   نویساورزر یصصخت   یصصخت هناماس   هناماس سحارط   سحارط ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هیارا  رادیرخ و  دات  - ربتعم یتناراگو  تنامض  اب  کی  هجرد   - تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطق  ملق   28 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101001010000182 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   OMC یتارباخم هکبش  یربهار  تیریدم و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  رادیرخ و  دات  - ربتعم یتناراگو  تنامض  اب  کی  هجرد   - تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطق  ملق   28 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61022487-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OMCOMC  یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش یربهار   یربهار وو   تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تستس   ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DP/ب / 258 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14/30   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801915 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادربهرهب  تکرش  کی  طخ  یاداکسا  متسیس  یزاس  هنیهب  حالصا و  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  هعسوت  ریسم  قرش و  هنایاپ  ارجا : لیوحت و  لحم  - 

.دشاب یم  هتفه  کی  تدم  هب  رثکادح  مالعتسا  هدنرب  هب  امرفراک  یبتک  غالبا  نامز  زا  تیلاعف  عورش  - 
.تسا هدش  ینیب  شیپ  دادرارق  غالبا  زا  سپ  هام  هدزاود  راک 12 / ماجنا  نامز  تدم  - 

تروص زا  دروم  بسح  نآ  غلابم  دشاب و  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ...و ) تایلام  همیب و  زا  معا   ) مالعتسا عوضوم  هب  قلعتم  ینوناق  روسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هتشر  هبتردقاف -  ورین  ناراکنامیپ -  هتشر  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  ددرگیم -  رسک  مالعتسا  هدنرب  یاه  باسح 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  کینورتکلا و ...  قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر 

هناخریبد - دهشم یرهشراطق  یرادربهرهب  تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسر ،  دیهش  راولب  یاهتنا  جیسب -  هارگرزب  دهشم ، هدننک : رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

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

051-33030482 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تکرش تکرش کیکی   طخطخ   یاداکسا   یاداکسا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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 35 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e34gbr6q5ctef?user=37505&ntc=5801915
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5801915?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  دابآ  ناطلس  قیرح  ءافطا  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001329 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام داتس  رواجم  یاه  نامتخاس  )و  هقبط ود  ) یزکرم نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  زا  لاکشا  عفر  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000902 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   pdf لیاف کی  بلاق  رد  ناراکنامیپ  طسوت  هصقانم ، یهگآ  رد  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: 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

34188853-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط دابآ   دابآ ناطلس   ناطلس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 35 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fal3qsh4lzk4q?user=37505&ntc=5802023
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  پاکسا  سیورس  هکبش VOIP و  تحت  ینفلت  متسیس  ارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000115 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

((*** دش دهاوخ  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  هدنهد  داهنشیپ  مالعتسا ، طیارشرد  جردنم  تارکذت  تیاعر  مدع  تروص  رد   ***)) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266011-026  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پاکسا پاکسا سیورس   سیورس وو     VOIPVOIP هکبش   هکبش تحت   تحت ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 35 ھحفص 17 
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بنج ناقرز  زاریش  هداج  یرتمولیک  رد 20  عقاو  زاریش  یرهطم  دیهش  زکرم  یوجشناد   1500 یارب تنرتنیا  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادا شخب  ات 30/3/1402 و  زا 1/8/1401  هاگشیالاپ 

1101003944000094 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  وکورس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 10 یصاصتخا یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/07/29 زاین :  خیرات 

ناقرز رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امنهار  لیاف  سامت 09164432567 /  هرامش  دوش /  ظاحل  تساوخرد  لک  یارب  هژورپ  کی  ناونعب  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 35 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lnjyqsg3dmsn5?user=37505&ntc=5802095
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا وجشناد  رفن  دادعت 550  هب  نورزاک  رهش  یربک  بنیز  زکرم  دیدج  نامتخاس  رد  عقاو  نایوجشناد  یارب  تنرتنیا  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادا شخبو  ات 30/3/1402   1/8/1401
1101003944000093 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  وکورس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 10 یصاصتخا یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 
تیاباگم 1 دادعت : 

1401/07/29 زاین :  خیرات 
نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امنهار  لیاف  سامت 09164432567 / هرامش  دوش /  ظاحل  تساوخرد  لک  یارب  هژورپ  کی  ناونعب  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت 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 :

زا 35 ھحفص 19 
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب ات 30/3/1402 و  زا 1/8/1401  ارهز  یوک  رد  عقاو  زاریش  یسراف  ناملس  زکرم  یوجشناد  یارب 600  تنرتنیا  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادا

1101003944000097 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  وکورس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 10 یصاصتخا یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/07/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امنهار  لیاف  سامت 09164432567 /  هرامش  دوش /  ظاحل  تساوخرد  لک  یارب  هژورپ  کی  ناونعب  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 35 ھحفص 20 
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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 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Catalyst 4500 E Series Supervisor 8 E Module + License تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Part NO: WS X45 SUP8 E

1101096433000190 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X45-SUP7-E لدم گنیچیئوس  متسیس  یتیریدم  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  هب  تامازلا  ینف و  تاصخشم  .تسا  یمازلا  هدنشورف  طسوت  اتفا  ینف  ای  یتایلمع  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315152-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچیئوس گنیچیئوس متسیس   متسیس یتیریدم   یتیریدم تراک   تراک 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 35 ھحفص 21 
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ رد  عقاو  رفن   430 ات 30/3/1402 (  زا 1/8/1401  ییاجر  دیهش  سیدرپ  یوجشناد  یارب 705  تنرتنیا  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یدرویبا رد  عقاو  رفن  یلحاس و 275 

1101003944000096 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  وکورس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 10 یصاصتخا یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/07/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امنهار  لیاف  سامت 09164432567 /  هرامش  دوش /  ظاحل  تساوخرد  لک  یارب  هژورپ  کی  ناونعب  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وجشناد وجشناد   705705 یارب   یارب تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت 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 35 ھحفص 22 
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد رفن  هناخدرس و 200  رد  رفن   800 ات 30/3/1402 ( زا 1/8/1401  رنهاب  دیهش  سیدرپ  یوجشناد  تنرتنیا 1000 نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادا شخب  و  یزار )  راولب  سجرن  هاگباوخ 

1101003944000095 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  وکورس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 10 یصاصتخا یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/07/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امنهار  لیاف  سامت 09164432567 /  هرامش  دوش /  ظاحل  تساوخرد  لک  یارب  هژورپ  کی  ناونعب  یمالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت 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 35 ھحفص 23 
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  ددع .  هکبش 2  هدننک  زمر  ددع  تروپ 1  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000022 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09178718645  هب  یراصنا  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم .  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ددع .  .  ددع   22 هکبش   هکبش هدننک   هدننک زمر   زمر ددع   ددع   11 تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ریالم   PC زکرم رد  یطابترا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001332 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک وو   رظان   رظان تارظن   تارظن وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریالم   ریالم   PCPC  زکرم زکرم ردرد   یطابترا   یطابترا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 35 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعیمس 07731314187 نسحم  یاقآ  دیرخ  سانشراک.دشاب  یم  تسویپ  حرش  قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000222 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نامرآ رتسگ  ناداش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANDA یتراجت مان   DHWA17Z لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعیمس 07731314187 نسحم  یاقآ  دیرخ  سانشراک.دشاب  یم  تسویپ  حرش  قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31314406-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش5801915 کی  طخ  یاداکسا  متسیس  یزاس  هنیهب  حالصا و  راکنامیپ  هحفص 15)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرازگرب5802054 تعاس ، تدم 40  هب  یتامدقم " )  ) Python نابز هب  یسیون  همانرب   " یشزومآ سالک 
یشزومآ رظان  دات  اب  یزاجم و  تروصب 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هشقن5802125 یحارط   ) WEBGIS زا هدافتسا  اب  بو  رتسب  رب  نویساورزر  یصصخت  هناماس  سحارط 
( ناریا یرگشدرگ  یصصخت 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5802141OMC یتارباخم هکبش  یربهار  تیریدم و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 10)تس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هنایار هنایار هکبش   هکبش لدبم   لدبم 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 35 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکوپا بسچ  درز و  یا  هشیش  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000434 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

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

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکوپا یسکوپا بسچ   بسچ وو   درز   درز یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 35 ھحفص 27 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003616000020 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

.دنشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  وضع  روشک و  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  هبتر  یاراد  ( 1 تسیاب :  یم  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  ناریا )  تخاس  تراجت (  ندعم و  تعنص ،  ترازو  زا  یتعنص  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  (2

3719153137 یتسپ :  دک  مق ،  کالماودانسا  تبث  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  یرتم  راولب 75 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750901-025  ، 33555028-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33555013-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 35 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 " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخردزاریغ و یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم.هباشم  دک  ناریا...تسویپ  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یتراظن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان 

1101050136000047 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   PTZ214 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم.هباشم  دک  ناریا...تسویپ  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یتراظن  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب 

.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: 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

(( 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

لک5802085 هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  ددرت  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

وو تساوخردزاریغ   تساوخردزاریغ یالاک   یالاک تمیق   تمیق مالعا   مالعا تیلوئسم.هباشم   تیلوئسم.هباشم دکدک   ناریا...تسویپ   ناریا...تسویپ حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
تسا تسا هدننک   هدننک نیماتاب   نیماتاب الاک   الاک لیوحت   لیوحت ردرد   یناوتان   یناوتان
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(( 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   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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ5802023 یاه  لیاف  قبط  دابآ  ناطلس  قیرح  ءافطا  تازیهجت  بصن  هحفص 15)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5802270 قیرح  نالعا  متسیس  زا  لاکشا  عفر  یزاس و  هحفص 15)هنیهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  طیارش و  اب  قباطم  نناک  لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ  تسیل  یرازگراب  لیمکت و  مدع 

1101005211000009 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نناک یتراجت  مان   A 2000 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155635184 یتسپ :  دک  یبرغ ،  نیدحوم  نابایخ  شبن  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339204-061  ، 33361250-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332425-061 :: 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

مالعا5802013 تیلوئسم.هباشم  دک  ناریا...تسویپ  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یتراظن  تازیهجت 
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیمکت و5802232 مدع  تسویپ  مرف  طیارش و  اب  قباطم  نناک  لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ 
.ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ  تسیل  یرازگراب 

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

دردر هبهب   رجنم   رجنم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل یرازگراب   یرازگراب وو   لیمکت   لیمکت مدع   مدع تسویپ   تسویپ مرف   مرف وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   داهنشیپ   داهنشیپ
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

829/01/816 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 11   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802082 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 53/129/009 اب  یهگا  جرد  تساوخرد  زوجم  لاس 1401  رد  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  رورس )  قاتا  هداد (  زکرم  ثادحا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصقانم  یلم  تیاس  رد  جردنم 

 ( رورس قاتا  هداد (  زکرم  ثادح  - 

تاسیسات  تازیهجت و  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هنیمز  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  تیحالص  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  نواعت و  راک ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  ربتعم  یهاوگ 

دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار  ناهبهب  هداج  رتمولیک 33  ناتسزوخ  ناتسا  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رادیرخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم هعسوت  تنواعم  رتفد  مراهچ  هقبط  روشک  یتسیزهب  نامزاس  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  رهش - کراپ  یلامش  علض  نارهت -  هصقانم - یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
عبانم و 

مانبتث 85193768- رتفد  سامت 02141934  زکرم  - 66760827 :: نفلت نفلت
یلخاد 124  66740053-66740057-66748971  - 88969737

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

5802082 ( رورس قاتا  هداد (  زکرم  هحفص 31)ثادحا  رورس  ( رورس

 ( ( رورس رورس قاتا   قاتا هداد (  (  هداد زکرم   زکرم ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3232

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 35 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zfbfkcbahl8vs?user=37505&ntc=5802082
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5802155 هاگتسد  یزادنا 4  هار  بصن و  هحفص 31)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

یبرغ ناجیابرذآ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس تاقبط  زاگ  تاباعشنا  یارب  یقرب  نک  عطقریش  زاگ و  تشن  روسنس  لماک  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هیمورا  ناتسرهش  یموب  امتح  هدننک  نیمات  - 2

1101004329000016 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   bar 150 راشف  in 2 زیاس لیتسا  سلنتسا  سنج  یا  هدند  لاصتا  عون   SHUT OFF یقرب یکیتامونپ  نک  عطق  ریش  الاک :  مان 
نارداب کیلوردیه  کیتامونپ و  رادم  مزاول  دیلوت 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

زاگ5802329 تاباعشنا  یارب  یقرب  نک  عطقریش  زاگ و  تشن  روسنس  لماک  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت
نامتخاس تاقبط 

هحفص 32) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

گنیچیئوس5802121 متسیس  یتیریدم  هحفص 17)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5802207 لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  ددع .  هکبش 2  هدننک  زمر  ددع  تروپ 1  چیئوس 24 
دشابیم

هحفص 17) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نامتخاس نامتخاس تاقبط   تاقبط زاگ   زاگ تاباعشنا   تاباعشنا یارب   یارب یقرب   یقرب نکنک   عطقریش   عطقریش وو   زاگ   زاگ تشن   تشن روسنس   روسنس لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت 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 35 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wjkxzfexwvgxz?user=37505&ntc=5802329
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CELLA PRESSURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004000 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CELLA یتراجت مان   BWXUR لدم بآ  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

m.zanganeh@pogc.ir

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

5802108CELLA PRESSURE SWITCH(33 هحفص چوس  ( چوس

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

CELLA PRESSURE SWITCHCELLA PRESSURE SWITCH 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 35 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59nu95brv4g95?user=37505&ntc=5802108
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سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ebp700 نوخراشف رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000401 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   walk200b لدم نوخ  راشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیراذگب یلم  کناب  باسح  هرامش  افطل.تسا  هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه.دشابیم  روتکاف  الاک و  لیوحت  زادعب  هام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش خروم تعاس 16  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم :عبنم خروم تعاس 16  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802201 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دربیک سوام و  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد MINI PC و 50   ALL IN ONE- 50 هاگتسد دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.400.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ALL IN دیلوت ربتعم  زوجم  - 2 ینابیتشپ »  تامدخ  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  نتشاد  - 1: مزال تیحالص  - 

تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  دربیک  سوام و  هارمه  هب   MONITOR و ONE MINIPC

نفلت 88-88804379 کالپ 17  قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  : یکیزیف تروص  هب  فلا  تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  : تاکاپ ییاشگزاب  لحم 

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR HTTP://IETS.MIPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5802046Ebp700 نوخراشف رتلوه  هحفص 33)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

Ebp700Ebp700 نوخراشف   نوخراشف رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636

دربیک دربیک وو   سوام   سوام وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   5050 وو     MINI  PCMINI  PC  هاگتسد هاگتسد   ALL IN ONE-  50ALL IN ONE-  50 هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ 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 35 ھحفص 34 
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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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

سوام و5802201 روتینام و  هاگتسد  هاگتسد MINI PC و 50   ALL IN ONE- 50 هاگتسد دیرخ 50 
دربیک

هحفص 33) روتینام  ( روتینام

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

سوریو5801958 یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تمالس5802112 دنمشوه  تیریدم  هناماسیزاس  هنیهب  یزاس و  یشرافس  هعسوت و   , یحارط  , لیلحت
( هخسن کی  )

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5802141OMC یتارباخم هکبش  یربهار  تیریدم و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 10)تس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 35 ھحفص 35 
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