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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 12

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

140 1140 1 یدید     2525 هبنشکی   هبنشکی 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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1212))

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

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

زا 26 ھحفص 1 

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


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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 14

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 15

( 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 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 15

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 13

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

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

زا 26 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 16

( 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  • 19

( 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  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( 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 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

زا 26 ھحفص 3 

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


( 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 26 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11/م ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش تفن  شیالاپ  تکرش   P.DMS رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

56-38171354-71 :: نفلت :: www.sorc.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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091882000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145339 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس  یرادیاپ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یساسا یالاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نابایخ شبن  سراف  جیلخ  راولب  نادهاز  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا   ، 9816153461 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسازاگ  تکرش  تراهم 

:: 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

P.DMSP.DMS رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت شزومآ   شزومآ  ، ، یسیون یسیون گولاتاک   گولاتاک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

یربیاس یربیاس یرادیاپ   یرادیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 26 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوناریا تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  یهگا  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یهگآ  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ىلا 12 تعاس 8 

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  مادقا  یزکرم  رتفد  نارهت و  یزاس  نغور  هاگشیالاپ 

یعامتجا هافر  راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تامدخ  دحاو  لوناریا  تفن  تکرش  یزاس  نغور  هاگشیالاپ  نارهت ، هاگشیالاپ  نایوگدنت  دیهش  راولب  بونج   ، ییاجر دیهش  نارهت  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 2323  55225524 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس یاهقاتا   یاهقاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا ، ، ارجا لایرتم ، ، لایرتم نیمات   نیمات یسدنهم ، ، یسدنهم تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس نغور   نغور هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

33

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

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

زا 26 ھحفص 6 
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روتوم نمهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  هتفه  کی  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  روکذم  تاصخشم  اب  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  وکسیس  چیئوس  هاگتسد  دراد 4  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دحاو 

روتوم نمهب  تکرش  هجو  رد  یکناب  همان  تنامض  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  تروص  هب  لایر  هصقانم 1٬500٬000٬000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ریخم  دشاب  لیلد  رکذ  هب  زاین  هک  نآ  نودب  تاداهنشیپ  همه  ای  کی و  ره  لوبق  ای  در  رد  روتوم  نمهب  تکرش 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

اهدادرارق  دیرخ و  دحاو  نمهب  هورگ  تکرش   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دیرخ و  دحاو  نمهب ، هورگ  کالپ 279  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم 

( حتف  ) جرک میدق  هداج  رتمولیک 16  نارهت  یلام  داهنشیپ  هتسب  رد  یاه  تکاپ  تدوع  لحم 
کالپ جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت ، : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  تکاپ  لیوحت  لحم  روتوم  نمهب  تکرش  یسرزاب  دحاو  هرامش 3  برد  روتوم  نمهب  تکرش 

روتوم نمهب  یلام  دحاو  نمهب  هورگ   279

یلخاد 3191  02148081: نفلت  :: 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

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 یراذگاو   یراذگاو 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 26 ھحفص 7 
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روتوم ابیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هتفه  کی  ات  نآ  تدوع  لیمکت و  هصقانم و  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ جرد  خیرات 

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  روکذم  تاصخشم  اب  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  وکسیس  چیئوس  هاگتسد  دراد 4  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو 

روتوم ابیس  تکرش  هجو  رد  یکناب  همان  تنامض  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  تروص  هب  لایر  هصقانم 1٬500٬000٬000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ریخم  دشاب  لیلد  رکذ  هب  زاین  هک  نآ  نودب  تاداهنشیپ  همه  ای  کی و  ره  لوبق  ای  در  رد  روتوم  ابیس  تکرش 

.ددرگ یم  هبلاطم  یو  زا  دادرارق  داقعنا  ماگنه  دشابیم و  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

اهدادرارق  دیرخ و  دحاو  نمهب  هورگ  تکرش   :: سردآ سردآ
یلخاد 3191  02148081: نفلت اهدادرارق  دیرخ و  دحاو  نمهب  هورگ  کالپ 279  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت  هصقانم  دانسا  تفایرد  تفایرد :

نیمضت تکاب  لیوحت  لحم  اهدادرارق  دیرخ و  دحاو  نمهب  هورگ  کالپ 279  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت ، یلام  داهنشیپ  هتسب  رد  یاهتکاپ  تدوع  لحم 
روتوم ابیس  یلام  دحاو  نمهب  هورگ  کالپ 279  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت  : هصقانم رد  تکرش 

:: 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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145415 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوکنایم  ات  هداز  یندنم  دیهش  تاسیسات  زا  یرون  ربیف  رتمولیک  دودح 9  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هوکنایم  ات  هداز  یندنم  دیهش  تاسیسات  زا  یرون  ربیف  رتمولیک  دودح 9  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 55

یرون یرون ربیف   ربیف رتمولیک   رتمولیک   99 دودح   دودح ثادحا   ثادحا 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 26 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6145337P.DMS رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس6145339 یرادیاپ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6145294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  یکیفارت (  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  یبایزرا (  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
گرزب  یاه  لپ  هدرن  یارجا  یزاسزاب و  ریمعت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  - 

( دیدجت روشلاک (  لپ  لیمکت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  یبایزرا (  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

لپلپ لیمکت   لیمکت گرزب   - - گرزب یاه   یاه لپلپ   هدرن   هدرن یارجا   یارجا وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت یکیفارت -  -  یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت 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 26 ھحفص 9 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

Renewed 2 :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 13:30p.m monday january23 2023هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم :: 10:00a.m monday january30 2023عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145438 :: هرازه هرازه :: 11:00a.m monday january30 2023دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Engineering and Procurement of On.complete Set of Hydraulic Props and Related Accessories for Roof Supporting یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
of Underground Coal Excavation Panels

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: dabir@tpc.co.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003560000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145422 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  لک  حطس  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یا  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسا  لک  حطس  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یا  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
37,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,875,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم دنیآرف  زا  رگ  هصقانم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  لاسرا  یزرواشک  کناب  تیریدم  هب  ییاشگزاب  زور  زا  لبق  ات  رثکادح  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

دش  دهاوخ  فذح 
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزرواشک کناب  تیریدم  یرهطم  نابایخ  ناهفصا   ، 8133818473 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

Engineering and Procurement of On.complete Set of Hydraulic  Props and Related Accessories  forEngineering and Procurement of On.complete Set of Hydraulic  Props and Related Accessories  for ناونع : : ناونع
Roof Supporting of Underground Coal Excavation PanelsRoof Supporting of Underground Coal Excavation Panels

88

کناب کناب بعش   بعش یایا   هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 26 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/847w2t4udu5fz?user=37505&ntc=6145438
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

69-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ریوصت شزادرپ  ییامنگرزب و  تاقلعتم (  هیلک  اب  مک  ربیاو  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور ارجا 90  نامز  تدم  - 

لایر نیمضت 1.400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هینابعش هارراهچ  ای  بیدا  هار  هس  لصافدح  نمهب  راولب 22  رد  عقاو  نامرک  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 03431326000 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03433239661 :: 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

رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004198000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145316 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  قباطم  نآ  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دانسا  قباطم  نآ  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یزرواشک  کناب  تیریدم  نکسم -  داینب  یوربور  یرهطم -  دیهش  نابایخ  رهشوب -   ، 7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ریوصت ریوصت شزادرپ   شزادرپ وو   ییامنگرزب   ییامنگرزب تاقلعتم (  (  تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   مکمک   ربیاو   ربیاو نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

نآنآ یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 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 26 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بانب هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم سامت 09149208227  هرامش  .دوب  دهاوخ  یتساوخرد " لوصحم   " ناونع اب  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هداز لیعامسا 

1101094567000003 زاین :  هرامش 
بانب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اذل .دشاب  یم  یتساوخرد " لوصحم   " ناونع اب  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  هکنیا  لیلد  هب  مرتحم  ناگدننک  نیمات  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هداز لیعامسا  سدنهم  سامت 09149208227  هرامش  .ددرگ  هعلاطم  امتح  یتساوخرد  یاه  لیاف  تسا  دنمشهاوخ 

5551761167 یتسپ :  دک  زیربت ،  بانب  هار  سیلپ  بنج  تیالو ، هارگرزب  بانب ، ناتسرهش  یقرشناجیابرذآ ، بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37745000-041  ، 37738180-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37740800-041 :: 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

تسویپ6145102 حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 26 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یور رب  بصن  اب  هارمه  کیلیرکا  یا  هروک  گنر  هلاس  گنربش 7 رتمیلیم  تماخض 1 داعبا 80*30  هب  رباعم  مان  ولبات  ددع  300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرهش رباعم  راوید 

1101094840000228 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سوط ظفاحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   33x80 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوید راوید یور   یور ربرب   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه کیلیرکا   کیلیرکا یایا   هروک   هروک گنر   گنر هلاس   هلاس گنربش  77 گنربش رتمیلیم   رتمیلیم 11 تماخض   تماخض   3030 ** 8080 داعبا   داعبا هبهب   رباعم   رباعم مان   مان ولبات   ولبات ددع   ددع 300300 ناونع : : ناونع
یرهش یرهش رباعم   رباعم

1313

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود 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 26 ھحفص 13 
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(( 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

تسویپ حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000452 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF352-08 MP لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 100 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-10 لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 1000 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD- VPI ST 331 MLPVS لدم زیاروتوم  زنل  لسکیپاگم  هس  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR5232-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست 15 دوش -  دیق  حضاو  دیاب  اهتمیق  دشاب - یم  هدنشورف  هدهعب  هژورپ  لحم  ات  لمح  ددرگ - هضرع  ربتعم  همان  تنامض  اب  دیاب  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123352650- تسا هدش  رکذ  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  مالقا  لماک و  تاصخشم  هزور -

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22048617-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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 " ) " ) accessaccess  " " 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

6145438Engineering and Procurement of On.complete Set of Hydraulic Props
and Related Accessories for Roof Supporting of Underground Coal

Excavation Panels

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( 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 " ) " ) 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

(( 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

تسویپ6145102 حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هناماس 

1101004199000092 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ملع و  یتراجت  مان   ATM Reader لدم  ATM هاگتسد کقاتا  برد  لرتنک  هژیو  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دامن .  لصاح  سامت  هرامش 09177735029  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

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

سسکا  :: 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

ندومن6145375 لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازیهجت 
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  و 

هحفص 15) سسکا  ( سسکا

ردرد مالعتسا   مالعتسا یاهمرف   یاهمرف یرازگراب   یرازگراب وو   ندومن   ندومن لیمکت   لیمکت دشابیم .  .  دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس

1515
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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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ءافطا6145334 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا 
یزاس نغور  هاگشیالاپ  رورس  یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ یاه  هاگراک  یارب  دنمشوه  هناخ  یشزومآ  یاه  تس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003776000007 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا یشزومآ  لیاسو  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813496 یتسپ :  دک  تراهم ،  نادیم  ( ناسانشراک  ) تثعب یرادا  کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743625-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743605-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنمشوه هناخ   :: 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

یشزومآ6145226 یاه  هاگراک  یارب  دنمشوه  هناخ  یشزومآ  یاه  تس  هحفص 16)زیهجت  دنمشوه  ( دنمشوه هناخ   هناخ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشزومآ یشزومآ یاه   یاه هاگراک   هاگراک یارب   یارب دنمشوه   دنمشوه هناخ   هناخ یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه تستس   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 1616
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط فیک  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هاگتسد  کی  مادک  ره  زا  ینوس  یرادربملیف  زنل و  اب  نونک  یساکع  نیبرود  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تاصخشم 

1101001221000268 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48857872   DSC-H5/B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت اهتسویپ  ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1717

X70X70 ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1818

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 " ) " ) 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

تسویپ یاه  مرف  رد  هدش  دیق  تاقلعتم  اب   X70 ینوس نیبرود  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000185000015 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدمحم ینام  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  ینوس  یتراجت  مان   HXR-NX5 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MS-MT16G CE لدم  GB 16 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   AC-V700A یرادربملیف نیبرود  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیتسخن یرطاب  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ATOMIC یتراجت مان   GZL 430 وردوخ یرتاب  ژراش  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW وردوخ نفلت  یشوگ  رژراش  تسده و  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نایناقهد باهولادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEO یتراجت مان   SD651 لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  رگ  هصقانم  هدهع  رب  رابنا  ات  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک  تبحص  نامزاس  سانشراک  اب  ماهبا  تروص  رد  دینک  یراذگ  تمیق  تسویپ  مرف  قبط  دنشاب  یم  هباشم  اه  دکناریا 

.دشاب نامزاس  ناسانشراک  دات  دروم  دیاب  سانجا 
سامت 09121310451 هرامش 

7591741431 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  - یرهطم راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334622-074  ، 33337281-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337281-074 :: 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

6145016 ( ریوصت شزادرپ  ییامنگرزب و  تاقلعتم (  هیلک  اب  مک  ربیاو  نیبرود  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6145094 یساکع  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6145102 حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6145158X70 ینوس هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نآ6145316 یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت یمالعتسا و  طیارش  اب  قباطم  تیاباگیگ  لدم 600  زاس  هریخذ  هارمهب  تیاباگیگ  کسید 400  دراه  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101091931000233 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   600GB لدم رورس  هنایار و  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 42 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4FC-2SFX-400 کسید دراه  الاک :  مان 

زیراک هدیا  نف و  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  یمالعتسا و  طیارش  اب  قباطم  تیاباگیگ  لدم 600  زاس  هریخذ  هارمهب  تیاباگیگ  کسید 400  دراه  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرازگراب  هناماس  رد  هدنومن و  اضما  رهم و  ار  یضاقتم  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  یتسیاب  هدنشورف 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004709000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145292 :: هرازه هرازه تعاس 10:10دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ،  لمح ،  شورف ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد یزکرم  داتس  یرتسگداد  نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاباگیگ تیاباگیگ   600600 لدم   لدم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هارمهب   هارمهب تیاباگیگ   تیاباگیگ   400400 کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ،  ،  لیوحت لمح ،  ،  لمح شورف ،  ،  شورف ناونع : : ناونع 2020

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 " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاباگیگ6145161 لدم 600  زاس  هریخذ  هارمهب  تیاباگیگ  کسید 400  دراه  هحفص 19)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا6145292 زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ،  لمح ،  هحفص 19)شورف ،  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم هبنشودعبنم زور   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145157 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یزکرم  داتس  هداد  زکرم  زاین  دروم  طبترم  تاعطق  نیزگیاج و  یاهرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 109 زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس -  یمویق  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  :: سردآ سردآ

مان 085193768-88969737 و 02182992110 تبث  رتفد   27313131 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.irica.gov.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/10/27  زا   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم :: 1401/11/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145224 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم داتس  هداد  زکرم  زاین  دروم  طبترم  تاعطق  نیزگیاج و  یاهرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس |  _ یمویق دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  : :: سردآ سردآ
109

88969737-85193768-27313131 :: نفلت سردآنفلت تاصقانم و  یناسر  عالطا  یلم  هاگیاپ   www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.irica.gov.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاین زاین دروم   دروم طبترم   طبترم تاعطق   تاعطق وو   نیزگیاج   نیزگیاج یاهرورس   یاهرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

تاعطق تاعطق وو   نیزگیاج   نیزگیاج یاهرورس   یاهرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 26 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/88yg69ykxfbla?user=37505&ntc=6145157
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6145157?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3cq3h73t9kjtv?user=37505&ntc=6145224
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6145224?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زاین6145157 دروم  طبترم  تاعطق  نیزگیاج و  یاهرورس  تازیهجت  هحفص 20)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تیاباگیگ6145161 لدم 600  زاس  هریخذ  هارمهب  تیاباگیگ  کسید 400  دراه  هحفص 19)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعطق6145224 نیزگیاج و  یاهرورس  تازیهجت  هحفص 20)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ءافطا6145334 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا 
یزاس نغور  هاگشیالاپ  رورس  یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 26 ھحفص 21 

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


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

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 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  هدنشورف  یعطق  مازلا  تسویپ (  ریوصت  قبط  اتلد  دنرب  افرص  زیاس 6.5  یبوچ  برد  یچیئوس  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( گربرس

1101094897003239 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  رد  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  .دریذپیم  ماجنا  تمیق  یسررب  دنیامن  قاصلا  روتکاف  شیپ  هک  یناگدنشورف  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هزور  روتکاف 30  هیوست  .ددرگ  ظاحل 

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

تسویپ6145102 حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبوچ6145117 برد  یچیئوس  هحفص 22)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6145332 چیئوس  هاگتسد  هحفص 6)یراذگاو 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6145333 چیئوس  هاگتسد  هحفص 6)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یبوچ یبوچ برد   برد یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق 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 26 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qf8km9etnraqw?user=37505&ntc=6145117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6145117?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  .....و  یترارح  چوس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001545 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ نیمات  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MAGNETROL هدنزاس عجرم   TD1 لدم لاتیجید  یترارح  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

.ددرگ6145278 هعجارم  تسویپ  هب  .....و  یترارح  چوس  هحفص 23)نیمات  چوس  ( چوس

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

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   .....و   .....و یترارح   یترارح چوس   چوس نیمات   نیمات 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 26 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w79j7gcetgpy2?user=37505&ntc=6145278
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6145278?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشخ تاجناخراک  رد  یناشنشتآروتینام  هاگتسد  بصن 10  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094395000181 زاین :  هرامش 

کراخ هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح 3 ندومن  همیمض  تارغت /  نیرخآ  یهگآ  سیسأت و  یهگآ  ندومن  همیمض  هناماس /  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لودج  ندومن  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت تهج  وگخساپ  صخش  لیابوم  هرامش  رکذ   / یسراف نابز  هب  طبترم  یراک  هموزر  هحفص 

7546113116 یتسپ :  دک  گراخ ،  هراق  تالف  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  گراخ  هریزج  رهشوب  کراخ ،  هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23946274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23946274-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشخ یکشخ تاجناخراک   تاجناخراک ردرد   یناشنشتآروتینام   یناشنشتآروتینام هاگتسد   هاگتسد   1010 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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 " ) " ) 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

ناوارس یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  عمتجم و  رابنا  رد  لیوحت  هدش و  صخشم  دنرب  اب  اهالاک  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بابرا یاقآ   09156767559

1101093152000020 زاین :  هرامش 
ناوارس یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یریاشع هنیمات  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VIETNAM هدنزاس روشک   HP هدنزاس عجرم  لدم 1102  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CM 1312 MFP لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ سامت 09156767559  هرامش  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  عمتجم و  رابنا  رد  لیوحت  هدش و  صخشم  دنرب  اب  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  اب  روتکاف  عمج  بابرا 

9951634145 یتسپ :  دک  ناوارس ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  - یرادنامرف بنج  - نارادساپ راولب  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630096-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630090-054 :: 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

یکشخ6145056 تاجناخراک  رد  یناشنشتآروتینام  هاگتسد  بصن 10  هحفص 23)دیرخ و  روتینام  ( روتینام

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

یرزیل6145341 هحفص 23)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ6145102 حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ6145316 یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 2626

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 " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ6145102 حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6145337P.DMS رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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