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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 8

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   1010 هبنش   هبنش هسهس   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
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 29 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 17

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 15

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

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

زا 29 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 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( 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  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

( 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 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " 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 29 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 29 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " 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

تالآ5900932 نیشام  رد  یژرنا  فرصم  یجنس و  نامدنار  طخرب  شیاپ  گنیروتینام و  هناماس  یحارط 
راود یتعنص 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راود یتعنص  تالآ  نیشام  رد  یژرنا  فرصم  یجنس و  نامدنار  طخرب  شیاپ  گنیروتینام و  هناماس  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلع هجاوخ  ماهلا   06134124857 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما دادیور   :: عبنم خیراتعبنم هب  هبنش  زور   13:00 تعاسات :  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900998 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هب  هبنشکی  زور  حبص  تعاس 08:00  زا   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  رهش  هقطنم 3  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع   248-3-401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا رهش  هقطنم 1  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع   401-3249

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 292 تکرش  تالماعم  هناخریبد  هب  دانسا  لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 380  8-03136680030 :: نفلت :: http://iets.mporg.ir www.abfaesfahan.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

راود راود یتعنص   یتعنص تالآ   تالآ نیشام   نیشام ردرد   یژرنا   یژرنا فرصم   فرصم وو   یجنس   یجنس نامدنار   نامدنار طخرب   طخرب شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد    (  ( CCTVCCTV  ) ) یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 29 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش زا 1401/8/9  دانسا  تفایرد   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا عیزوت و  قوف  گنیچاپسید  زکارم  یزاس  هنیهب  یسدنهم  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تارباخم گنیچاپسید  : صصخت یژرنا ، : هورگ  ) هروا ـ شم تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  هجدوب - همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 1) ورین ،

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قرب ، یادهش  راولب  زارف ، یوک  دابآ ، تداعس  نارهت ، : سردآ  :: سردآ سردآ

02123819 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جع  ) رصعیلو زکرم  زا  دایص 40  هدنامیقاب  دایص 25-27 و   ftth یرون ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ هقطنم  تارباخم  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir-go.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

لاقتنا لاقتنا وو   عیزوت   عیزوت قوف   قوف گنیچاپسید   گنیچاپسید زکارم   زکارم یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب یسدنهم   یسدنهم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

هدنامیقاب هدنامیقاب وو     2727-- 2525 دایص   دایص   ftthftth یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 29 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگناخ یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 790/150/000  غلبم 

سدنهم 6 پ 18 شبن  سدنهم  دشرا خ  راولب  مایخ  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

319-05137047318 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن 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 29 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gmqvlkermcb8w?user=37505&ntc=5901021
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901021?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ربمایپ  هبعش  قیرح  یافطا  تاسیسات  بصن  ارجا و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000050 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسراف ناملس  شبن  یقرش  ربمایپ  نابایخ  رد  عقاو  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلا 12 و  دیدزاب 9 

تسا هدش  هداد  اهب  شسرپ  رد  مزال  تاحیضوت  یمامت 
دریذپ ماجنا  دیدزاب  مرف  یرازگراب 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا تاسیسات   تاسیسات بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 29 ھحفص 8 
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بونج نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(48V/40A(2000W کینورتکلا ) وسرپ  ریاف ( یتکر  لوژام  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000063 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راک بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   AKR لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ماس

ددع 6 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  هاگتسد هاگتسد یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 29 ھحفص 9 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000571 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

طابترا سیسایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07431921130 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 29 ھحفص 10 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS یلرتنک یاه  تراک  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000823 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32910000-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   C9200-24T-4X-E وکسیس چیئوس  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000235 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   Cisco هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG110-24 لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه تراک   تراک زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 99

C9200 -24T-4X-EC9200 -24T-4X-E  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبکآ یلصا و  یتناراگ  اب   W73H لدم کنیل  ای  هکبش  تحت   ip phone تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002016 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم کنیل  ای  هکبش  تحت   ip phone: تاصخشم اب  طقف  الاک  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنبکآ یلصا و  یتناراگ  اب   W73H

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیل کنیل ایای   هکبش   هکبش تحت   تحت   ip phoneip phone ناونع : : ناونع 111 1
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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 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901203 :: 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
1101004199000030 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 1212
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نواعت هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ تن  یک   USB KVM چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000234 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
زاورپ نارتسگ  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   CANDD یتراجت مان   KH-1516 لدم تروپ  عون 4   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

فرطیب ناوخا  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   KENT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENT PLUS یتراجت مان  لدم 622  تروپ  روتینام 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  اهالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ تنتن   یکیک     USB KVMUSB KVM  چوس چوس ناونع : : ناونع 1313

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EMS525 لدم هناخ  روتوم  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 TMC لدم یتعنص  مدوم  - 2

امد روسنس  - 3
1101093221000193 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا نارشیپ  هدنزاس  عجرم  یژرنا  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابامرگ  یتراجت  مان   EMS525 لدم مرگ  بآ  هناخ  روتوم  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  نارشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TMC9001 لدم اتید  لاقتنا  یریگ و  هزادنا  تهج  یتعنص  مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یلونرب هدننک  هضرع  عجرم   THERMO DISC یتراجت مان   B13701-17 لدم زاساوه  هاگتسد  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تمسق  رد  لماک  تروص  هب  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  تسیابیم  یتساوخرد ، یالاک  یفیک  دأت  ینف و  یسررب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  هدش  هئارا  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  هئارا  همیمض و  یلاسرا  خساپ 

09365209836 دیرخ : سانشراک  نفلت 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524419-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

امد امد روسنس   روسنس - -   TMCTMC  لدم لدم یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم - -   EMS525EMS525 لدم   لدم هناخ   هناخ روتوم   روتوم دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 29 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4qtgqlanb4czf?user=37505&ntc=5901324
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901324?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربارب ییزج  هس  گنر  دیرخ  هب  تبسن  دوخ  هدایپ  رباع  روبع  لحم  یزیمآ  گنر  تهج  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تسویپ  تساوخرد 

1101030148000098 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  تشهبیدرا  یتراجت  مان  هکشب  یدنب  هتسب  عون   Lit 220 مجح  op-3042 گنر دک  تسالپومرت  یکیلیرکآ  ییزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نیسای گنریس  ششوپ  ناریفس 

هکشب 21 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد  ربارب  ییزج  هس  گنر  دیرخ  هب  تبسن  دوخ  هدایپ  رباع  روبع  لحم  یزیمآ  گنر  تهج  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو  تخادرپ  دیامن  مادقا 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالپومرت تسالپومرت یکیلیرکآ   یکیلیرکآ ییزج   ییزج هسهس   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر 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 29 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h3cnl24px5x65?user=37505&ntc=5901264
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901264?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا تسویپ  تساوخرد  ربارب  یکیفارت  گنر  دیرخ  هب  مادقا  دوخ  رباعم  یشک  طخ  تهج  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

1101030148000097 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایچمامح یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 150 یزلف هکشب  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب گنر 201011  دک  کی  هجرد  درز  ییزج  کت  درس  کیتسالپ  ومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 10 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دیامن  مادقا  تسویپ  تساوخرد  ربارب  یکیفارت  گنر  دیرخ  هب  مادقا  دوخ  رباعم  یشک  طخ  تهج  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 29 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mbupqga6hethq?user=37505&ntc=5901276
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901276?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kDT- نیبرود ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  رظن  رد  رهش  حطس  یلرتنک  یتراظن  یاهنیبرود  شیازفا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  مادیپسا   SC20733

1101030148000096 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طابترا سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPZ-P6233W-I150S/C لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

kDT-SC20733 نیبرود ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  رظن  رد  رهش  حطس  یلرتنک  یتراظن  یاهنیبرود  شیازفا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو  تخادرپ  دیامن  مادقا  مادیپسا 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: 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

kDT-kDT- نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن رظن   رظن ردرد   رهش   رهش حطس   حطس یلرتنک   یلرتنک یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود شیازفا   شیازفا تهج   تهج هیردیح   هیردیح تبرت   تبرت یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
دیامن دیامن مادقا   مادقا مادیپسا   مادیپسا   SC20733SC20733

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 29 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ss8t3nccx3c4w?user=37505&ntc=5901074
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901074?code=37505
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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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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

برغ یا  هقطنم  قرب  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 08 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5901208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هریخد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000460 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   GGM-L276FN لدم  in 27 زیاس یزاب  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
سراپ هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   NVR-E16-1A لدم  TB 10 تیفرظ هلاناک  هکبش 16  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

رازفا طابترا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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 " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5900998 هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   ( CCTV  ) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 
بالضاف

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5901208 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 17)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم روتینام   روتینام وو   لاناک   لاناک   1616 زاس   زاس هریخد   هریخد 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 29 ھحفص 19 
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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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطخ خسن  شخب  فک  کیمارس  یارجاو  قیرح  دض  گنر  یارجا  شوپفک و  یرمیلپ و  یاه  نشیتراپ  اهشوپراوید ، ندیچرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت یزکرم  هناخباتک 

1101005037000029 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- زیربت یزکرم  هناخباتک  یطخ  خسن  شخب  فک  کیمارس  یارجاو  قیرح  دض  گنر  یارجا  شوپفک و  یرمیلپ و  یاه  نشیتراپ  اهشوپراوید ، ندیچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  لحم و  زا  دیدزاب  - دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا 

5178736345 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزکرم  هناخباتک  هافر /  هاگشورف  بنج  هلال /  هار  راهچ  یدازآ /  خ  زیربت /  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34435650-041  ، 34406480-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34406481-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

یارجاو5900982 قیرح  دض  گنر  یارجا  شوپفک و  یرمیلپ و  یاه  نشیتراپ  اهشوپراوید ، ندیچرب 
فک کیمارس 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5901356 یافطا  تاسیسات  بصن  ارجا و  هحفص 7)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

فکفک کیمارس   کیمارس یارجاو   یارجاو قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر یارجا   یارجا وو   شوپفک   شوپفک وو   یرمیلپ   یرمیلپ یاه   یاه نشیتراپ   نشیتراپ اهشوپراوید ، ، اهشوپراوید ندیچرب   ندیچرب 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 :
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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

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

یقرش ناجیابرذآ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  کینیلک   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریخذ هاگتسد  رد  هدافتسا  صوصخم  تعرس 7200  اب  ارت  دراه.دشاب 4  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.شاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاس 

1101092822000010 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  کینیلک  هدننک :  رازگرب 

جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD1002FBYS لدم  TB 1 تیفرظ  Internal کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5165683186 یتسپ :  دک  مهن ،  ناگرهم  هچوک  بنج  تسیز -  طیحم  هرادا  یوربور  یدازآ -  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33376632-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359551-041 :: 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

یریگ5901021 هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 7)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تبسن5901074 رظن  رد  رهش  حطس  یلرتنک  یتراظن  یاهنیبرود  شیازفا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش 
دیامن مادقا  مادیپسا   kDT-SC20733 نیبرود ددع  هس  دیرخ  هب 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس 59011407200 اب  ارت  هحفص 7)دراه 4  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5901208 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 17)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

تعرس 59011407200 اب  ارت  هحفص 7)دراه 4  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5901208 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 17)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

72007200 تعرس   تعرس اباب   ارت   ارت   44 دراه   دراه ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003591 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 96 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 96 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 96 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مزاول تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  اراتیودنرگ  یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  الاک :  مان 
( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی 

ددع 192 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   JETRO یتراجت مان   CG 125 تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

2 12 1
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6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون 24 زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلو

1101005920000239 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان  لدم 110  کیتاموتا  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد تهج  تلو  عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171065653 تسا .  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لمح  هیارک  ههام و  هس  باسح  هیوست  ناتسرامیب .  یکشزپ  یسدنهم  دات  اب  زاس  نژیسکا 

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو عون  2424   عون زازا   رپمآ   رپمآ یلیم   یلیم   2 020 اتات     44 یجورخ   یجورخ وو     Dc Rang 1 - 100Dc Rang 1 - 100 تاصخشم   تاصخشم اباب   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس وو   زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا چنیا   چنیا   1010 رسنلیاس   رسنلیاس 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 29 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m4aw7cd7r5n6v?user=37505&ntc=5901031
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901031?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ds6b5k2egfdw4?user=37505&ntc=5901041
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901041?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  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 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OIL PRESS. SAFETY CONTROL COMP. "ALCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000312 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
گرا یبآ  یوتسرپ  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم   C30 سکیلو نغور  راشف  روسنس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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

یرابتعا5901031 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 22) روسنس  ( روسنس

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

یجورخ5901041 تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10 
تلو عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20   4

هحفص 22) روسنس  ( روسنس

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

5901120OIL PRESS. SAFETY CONTROL COMP. "ALCO(22 هحفص روسنس  ( روسنس

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

روسنس5901324 -  TMC لدم یتعنص  مدوم  -  EMS525 لدم هناخ  روتوم  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد 
امد

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

OIL PRESS. SAFETY CONTROL COMP. "ALCOOIL PRESS. SAFETY CONTROL COMP. "ALCO ناونع : : ناونع 2323
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشرپ یارادو  FP3625F1 رپمآ پیات FP3625D و 2000  رپمآ  کخاش 1250  نودب  کخاش و  اب  FP رکیرب لپ  لماک  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاحیضوت و  حرش  قبط  یا و  هلحرم  ود  چیئوس 

1101001262000704 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 62 D لدم  A 1250 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 72 D لدم  A 1250 نایرج تدش   kV 36 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   EDF SK1-1 لدم  A 2500 نایرج تدش   kV 72/5 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 2425 E لدم  A 2000 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع )   FP3625D - ( 10 پیات رپمآ  کخاش 1250 نودب  کخاشاب و   FP رکیرب لپ  لماک  هعومجم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع FP3625F1 -(8 پیات رپمآ  کخاش 2000  نودب  کخاشاب و   FP رکیرب لپ  لماک  هعومجم  - 2

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوق یوق راشف   راشف یزاگ   یزاگ قرب   قرب دیلک   دیلک طسوتم -  -  طسوتم راشف   راشف یزاگ   یزاگ قرب   قرب دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 2424
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ  ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  تروپ  راهچو  تروپ  ود  ما  یو  یک  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو  روتکاف 

1101091426000259 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تنارف  هدنزاس  عجرم  تنارف  یتراجت  مان   FN-K2PS لدم  PS2 تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ   ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  تروپ  راهچو  تروپ  ود   KVM K-NET PLUS هب زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو 

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

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

وکسیس5901088 هحفص 8)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5901112C9200-24T-4X-E وکسیس چیئوس  هاگتسد  هحفص 8)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یوق5901173 راشف  یزاگ  قرب  دیلک  طسوتم -  راشف  یزاگ  قرب  هحفص 24)دیلک  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5901203 لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  ددع .  هکبش 2  هدننک  زمر  ددع  تروپ 1  چیئوس 24 
دشابیم

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

داتو5901241 لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  تروپ  راهچو  تروپ  ود  ما  یو  یک  هب  زاین 
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تاصخشم 

هحفص 24) چیئوس  ( چیئوس

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

سالپ5901268 تن  یک   USB KVM هحفص 8)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ  ) ) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم داتو   داتو لیمکت   لیمکت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم تروپ   تروپ راهچو   راهچو تروپ   تروپ ودود   ماما   یویو   یکیک   هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا  ( ( رادیرخ رادیرخ یتساوخ   یتساوخ ردرد   تاصخشمو   تاصخشمو

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 29 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

وکسیس5901088 هحفص 8)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سالپ5901268 تن  یک   USB KVM هحفص 8)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم کی  تسویپ )  قبط   ) هسلج نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  زیهجت و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000189 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  راکنامیپ  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دشابیم فظوم  راکنامیپ 

ناگیار  شزومآ  ( 1
.دهد هئارا  ار  بصن  تاقحلم  ریاس  متسیس و  یتناراگ  ( 2

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

31351341-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

دروم5901069 کی  تسویپ )  قبط   ) هسلج نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  زیهجت و  هحفص 27)هیهت و  توص  ( توص

دروم دروم کیکی   تسویپ )  )  تسویپ قبط   قبط  ) ) هسلج هسلج نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت وو   هیهت   هیهت 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 29 ھحفص 27 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
1101091734000029 زاین :  هرامش 

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: 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

تالآ5900932 نیشام  رد  یژرنا  فرصم  یجنس و  نامدنار  طخرب  شیاپ  گنیروتینام و  هناماس  یحارط 
راود یتعنص 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5901208 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 17)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.دشاب5901245 یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا 
.هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

هحفص 28) روتینام  ( روتینام

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

سالپ5901268 تن  یک   USB KVM هحفص 8)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

.هدنشورف .هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد لماک   لماک تسیل   تسیل تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   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 29 ھحفص 28 
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(( 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

یریگ5901021 هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 7)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس 59011407200 اب  ارت  هحفص 7)دراه 4  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5901208 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 17)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5901279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000230 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  تخادرپ  ههامکی  نآ  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  یزادنا و  هار  بصن  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: 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

روتکژورپ5901279 هحفص 29)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو 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 29 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vldyam5qejdzv?user=37505&ntc=5901279
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5901279?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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