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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 5  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 56

140 1140 1 دادرم   دادرم   2525 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6666))

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

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

زا 76 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قارشا یکال  میس  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TGH-1401-013 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  ( UTM  ) تادیدهت هچراپکی  تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 4533158448 دک  کالپ 38 ، هب 1 ، زور  نابایخ  ، ریت نابایخ  قارشا ،)  ) کی هرامش  یتعنص  کرهش  ناجنز ،  :: سردآ سردآ

32221270-024 :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت 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

سراف ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیعالطا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shiraz.isiri.gov.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای سوریو  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچراپکی هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

بای بای سوریو   سوریو نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000003000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589874 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

دانسا رد  جردنم  حرش  هب  تمص  ترازو  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تازیهجت  مالقا و  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   8,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهلا نامتخاس  کالپ 75 ، یرتنالک ، نابایخ  یهلا ، تاجن  نابایخ  ناخ ، میرک  نابایخ  نارهت ،  ، 1598847615 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو 

:: 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

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093863000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ یلم  تکرش  داتس  رد  نیکرتشم  یعمیمجت  هداد  هرابنا  زکرمتم و   BI هناماسدیلوت یناتسا و  زاگ  یاهتکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا 

ناریا زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هقبط زاگ  جرب  نامتخاس  کالپ 29  دنپس  شبن  یدضع )  یبونج (  نابآ  دنز - ناخمیرک  نابایخ   ، 1598753113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم   14

:: 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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

نیکرتشم نیکرتشم یعیمت   یعیمت هداد   هداد هرابنا   هرابنا وو   زکرمتم   زکرمتم   BIBI هناماسدیلوت   هناماسدیلوت وو   یناتسا   یناتسا زاگ   زاگ یاهتکرش   یاهتکرش نیکرتشم   نیکرتشم   BIBI هناماس هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 44
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  تیاغل  هبنشود 1401/05/24   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00  1401/06/1

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 02-14010522 هب   dlp دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دیرخ 500/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لای نیمضت 75/000/000 ر 

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 81717941و 09197554048 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نویسارتلیف5590607 هاگتسد  دیرخ 4  - نیزوت هناماس  یرادهگن  اقترا و  هحفص 14)ریمعت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DLPDLP  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 55
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001224000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:35عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589160 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تکرش  گنیچاپسید  لرتنک و  زکارم  یرتمهلت و  یتارباخم و  یاهمتسیس  عیزوتقوف ، لاقتنا و  طوطخ  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401 یاهلاس 1402 - رد  ناردنزام  یا  هقطنم 

ناردنزام  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تکرش گنیچاپسید  لرتنک و  زکارم  یرتمهلت و  یتارباخم و  یاهمتسیس  عیزوتقوف ، لاقتنا و  طوطخ  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401 یاهلاس 1402 - رد  ناردنزام  یا  هقطنم  قرب 
550,552,842,833 یلام :  دروآرب 

لایر   17,011,056,858 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ .  هئارا  ناریزو  تأیه  هرامش 123402/ت50659 ه ـ همان  بیوصت  قباطم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

08:30 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بلط دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ –  یراولب  ینیمخ –  ماما  نادیم  یِراس -  ، 4815715891 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

نیمات ردص  یرافح  فاشتکا و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمأت  ردص  یرافح  فاشتکا و  تکرش  یریگ  هزغم  یرافح  یاه  هاگتسد  یهاچ  نورد  یرافح  تازیهجت  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دروآ لمع  هب  توعد  طیارش  اب  یریگ  هزغم  یرافح  یهاچ  نورد  تازیهجت  نیمأت  تهج  طیارش  دجاو  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

: لماش نیالریاو  متسیس  یریگ  هزغم  یهاچ  نورد  مزاول 
 ( NQ,HQ,PQ زیاس (: شارت  لغب  ورب  مرن  ورب  تخس  هتمرس  عاونا 

: لماش یکدی  تاعطق  و   ( NQ,HQ,PQ  ) یاهزیاس لرابرک 
 ( NQ,HQ,PQ :) یاهزیاس ...و  هتسوپ  عاونا  تاشروا ، ده ، گنیر ، گنیدنل  روتپادآ ، سیک ، رتفیلرک  ورتفیلرک  یجراخ ،) یلخاد و   ) رزیالباتسا

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  یمازلا  دانسا  هئارا  تهج  تکرش  یوس  زا  همان  یفرعم  یلم و  تراک  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 23 ، یدیعس ، نابایخ  شیاین ، عطاقت  زا  دعب  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

09122466844 :: 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

وو لرتنک   لرتنک زکارم   زکارم وو   یرتم   یرتم هلت   هلت وو   یتارباخم   یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس عیزوت ، ، عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ اهتسپ ، ، اهتسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
گنیچاپسید گنیچاپسید

66

نیمأت نیمأت ردص   ردص یرافح   یرافح وو   فاشتکا   فاشتکا تکرش   تکرش یریگ   یریگ هزغم   هزغم یرافح   یرافح یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یهاچ   یهاچ نورد   نورد یرافح   یرافح تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک نیمأت   نیمأت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 77
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/5/29هرامش دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590108 :: هرازه هرازه دانسادکدک   لیوحت  نایاپ  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش تامدخ  تنواعم  باسپ  نزاخم  میس  یب  طابترا  یرارقرب  یزادنا و  هار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.625.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنئیآ  راولب  ناهفصا  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 23/05/1401  دانسا  تفایرد  نایاپ  عورش و  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
02/06/1401

نوراک  :: عبنم زاعبنم یفیک  یبایزرا  یاه  مالعتسا  نایاپ  عورش و  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا 20/06/1401  03/06/1401

5590228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

call out شور هب  یکشخ )  یئایرد و   ) ناریا زاگ  تفن و  نیدایم  یرافح  تایلمع  هیلک  رد   MWD/LWD تامدخ نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروآرب (1.674.600 )

یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  وروی  نیمضت 55.672   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لیوحت لحم   :: سردآ سردآ

سامت هرامش  اهدادرارق -  هرادا   – A تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -
061-34148320

:: نفلت :: setadiran.ir nidc.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

یرهش یرهش تامدخ   تامدخ تنواعم   تنواعم باسپ   باسپ نزاخم   نزاخم میس   میس یبیب   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

MWD/LWDMWD/LWD  تامدخ تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613607434-L02 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم لاسراعبنم هصقانم و  رد  تکرش  یگدامآ  مالعا  دیسررس  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
همانزور رد  هصقانم  جرد  زا  سپ  زور  یراک 10  قباوس  کرادم و 

5590645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ONLINE CONDITIONAL MONITORING دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 372.600.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.31-33963332: نفلت یتسپ 8335113115  دک  الاک -  تاکرادت  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 5  : یتسپ سردآ   :: سردآ سردآ

تاصقانم 031-33963335 یرازگرب  نفلت   031-33964858: تایاکش تاداهنشیپ و  تاداقتنا و  ربامن   031-33964809: ربامن

031-33963332: نفلت الاک  تاکرادت  هرادا   :: نفلت :: WWW.eVAT.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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151682 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تنیوج یراتور  ریمعت  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/24 عورش :  خیرات 
1401/05/28 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ONLINE CONDITIONAL MONITORINGONLINE CONDITIONAL MONITORING دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

تنیوج تنیوج یراتور   یراتور ریمعت   ریمعت 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 76 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/csxtflytm46cd?user=37505&ntc=5590645
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5590645?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fgh9wqnf5s9tv?user=37505&ntc=5590749
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5590749?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 5 - 101 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/25  تلهم   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/5/25  تاکاپ  لیوحت   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588929 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا دابآ  فیرش  هبعش  ناریا  رهم  کناب  یرون  یدنب  لصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122139 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

86-4-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588931 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادنمراک کرهش  مراهچ  موس و  نابایخ  هیدامتعا و  یربنع  نابایخ  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122139 :: 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

یدنب یدنب لصفم   لصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 76 ھحفص 10 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -85-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/05/25  تلهم   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588933 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابص  راب  هنایاپ  زکرم  زا  نافیرظ  یتعنص  کرهش  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولناصا یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122139 :: 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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 4 - 83 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/25  تلهم   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/5/25  لیوحت   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588934 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدیه ناشنهام - رب - بآ  دورجیا - یتایلام  روما  یرون  ربیف  یدنب  لصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122139 :: 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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

یرون یرون ربیف   ربیف یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 76 ھحفص 11 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FTTH یشک پآرد  یدنب و  نژویف  یارجا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

petroyada.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDD Server - PR002855 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02124971164 02124971210 02124971147 :: 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

FTTHFTTH  یشک یشک پآرد   پآرد وو   یدنب   یدنب نژویف   نژویف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

HDD Server -  PR002855HDD Server -  PR002855 ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 76 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d42gwbd42x5q5?user=37505&ntc=5589560
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5589560?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tgakfwwj5sskf?user=37505&ntc=5589914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5589914?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001004403000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590213 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک " یاهناتسا  یتسیزهب  یعامتجا  یاهتیروف  زکارم  یصاصتخا  هکبش  اب  میس  یب  هناماس  رارقتسا  عوضوم  " دراد  رظنرد  روشک  یتسیزهب  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هطوبرم  تادنتسم  کرادم و  تاعالطا  یراذگراب  هب  تیانع  اب  دناسر  . ماجنا  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  راشتنالاریثک  دیارج  رد  یهگآ  نیرخآ  راشتنا  زا  یراک  زور  تدم 5  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  دنناوت  یم  نایضاقتم 
لیاف یراذگراب  هب  تبسن  مزال  کرادم  لیمکت  زا  سپ  مادقا و  هطوبرم  تاعالطا  تفایرد  هب  تبسن  هعجارم و   www.setadiran.ir یتنرتنیا سردآ  هب  ( داتس )

عالطا هب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحم  نآ و  لیوحت  دانسا و  تفایرد  هوحن  دنیامن .  مادقا  روکذم  هناماس  رد  نآ  یاه 
دروم ن  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوت  یم  نایضاقتم  نینچمه  دیسر .  دهاوخ  نایضاقتم 

روشک  یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هک ینف  تسویپ  لیذ و  حرش  هب   IP-PTT میسیب یرسارس  یصاصتخا  طابترا  هناماس  شزومآ  ینابیتشپ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشاب یم  دادرارق  نیا  کفنیال  ءزج 
هربراک یموب 3000  یصاصتخا  هناماس  رازفامرن  -

( تیکلام  ) یصاصتخا رورس  هاگتسد  هیهت 2  -
تراکمیس اب  لدناب  یتایلمع  میسیب  هاگتسد  هیهت 1276  -

ییوردوخ هدنرادهگن  هاگتسد  هیهت 426  -
رچپسید مدوم  هاگتسد  هبهت 32  -

یصاصتخا  APN نیمات -
POC سیورس تیابارت  نیمات 10  -
رتنساتید رد  رورس  یرادهگن  یاضف  نیمات  -

لایر   6,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مراهچ هقبط  کالپ 1121-  - روشک یتسیزهب  نامزاس  - شخب ضایف  نابایخ   ، 1114648814 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

یتسیزهب یتسیزهب یعامتجا   یعامتجا یاهتیروف   یاهتیروف زکارم   زکارم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش اباب   میس   میس یبیب   هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 50/ع/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/26هرامش  1401/05/23  - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم ات 1401/05/29عبنم  1401/05/29  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590329 :: هرازه هرازه ات 1401/05/30دکدک    1401/05/30  - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا   CARIN چیئوس یاه  تینوی  تازیهجت و  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هچراپکی5589528 تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بای5589557 سوریو  هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5589874 یروانف  تخاسریز  تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5590645ONLINE CONDITIONAL MONITORING هحفص 6)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5590665DLP هحفص 4)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا   CARINCARIN  چیئوس چیئوس یاه   یاه تینوی   تینوی وو   تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1919
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ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kashan.ir :: عبنم :: 1401/06/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588936 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30/000/000/000  غلبم 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

143475 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نهآ هار  طخ  دنب  هار  هلیم  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/28 عورش :  خیرات 
1401/05/02 نایاپ :  خیرات 

1401/05/31 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

نهآ نهآ هار   هار طخطخ   دنب   دنب هار   هار هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 2 12 1
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دابآ فیرش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092839000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589845 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  فیرش  رهش  حطسرباعم  یزاس  نمیا  یزاسهب و  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  دابا  فیرش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دابآ فیش  رهش  حطس  رباعم  یزاس  نمیا  یزاسهب و  حالصا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   859,400,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/06/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآ فیرش  یرادرهش  رصعیلو  دابآ م  فیرش  رهش  تشدکاپ  ناتسرهش   ، 3394135494 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005111000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589857 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,373,497,250 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   718,700,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/07/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  یوک  زاف 2  یادتبا  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا   ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم تلافسآ   تلافسآ وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب حالصا ،  ،  حالصا ناونع : : ناونع 2222

عطاقت عطاقت راهچ   راهچ ردرد   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش تاداس  ملاتک و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092236000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589865 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ  علض  نمهب  نابایخ 22  شوپفک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  رهش  تاداس  ملاتک و  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اهب تسرهف  اب  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   541,389,133 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/08/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش تاداس  ملاتک و  یرادرهش  ملاتک -  رهش  رسمار -  ناتسرهش  ناردنزام -  ناتسا   ، 4694117571 یتسپ :  دک  رسمار ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004449000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589876 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناطیش ) چیپ   ) ناوهآ هندرگ  فداصترپ  طاقن  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناطیش ) چیپ   ) ناوهآ هندرگ  فداصترپ  طاقن  حالصا  یزاس و  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,988,340,735 یلام :  دروآرب 

لایر   749,417,037 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/09/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیسب راولب  نانمس -   ، 3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

فداصترپ فداصترپ طاقن   طاقن حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000124 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589879 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا  هزوح  رد  یهار  نیب  یهافر  یتامدخ  یاه  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک 

نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداج لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا  هزوح  رد  یهار  نیب  یهافر  یتامدخ  یاه  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نامرک  ناتسا  یا 
22,977,281,726 یلام :  دروآرب 

لایر   1,148,864,086 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589901 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج ) ) لنوت هار و  ییانشور  متسیس  نز و  کمشچ  یشخرذا و  یاهغارچ  ییانشور  متسیس  ظفح  درکلمع و  اقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بونج ) ) لنوت هار و  ییانشور  متسیس  نز و  کمشچ  یشخرذا و  یاهغارچ  ییانشور  متسیس  ظفح  درکلمع و  اقترا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,773,264,340 یلام :  دروآرب 

لایر   1,838,663,217 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  ناگیر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

لنوت لنوت وو   هار   هار ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس وو   نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یشخرذا   یشخرذا یاهغارچ   یاهغارچ ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ظفح   ظفح وو   درکلمع   درکلمع اقترا   اقترا 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 76 ھحفص 18 
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090723000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590202 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( موس تبون   ) تاقلعتم یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش ) هجدوب  لحم  زا  دصرد  یگدننار و 15  میارج  تافلخت و  هب  یگدیسر  هوحن  نوناق  هدام 23  تارابتعا  زا  دصرد   85)

ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

19,007,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   950,350,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590231 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاههار  یشک  طخ  / گنر هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاههار  یشک  طخ  / گنر هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
44,928,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,492,800,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   گنر -  -  گنر هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکات و یاه  هنایاپ  اه ، هاگتسیا  رباعم ، تشادهگن  تهج  حطسمه  لپ  یزلف ، هدرن  یکیفارت ، تازیهجت  یدومع  مئالع  دیرخ  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هقطنم  حطس  سوبوتا 

سوبوتا  یسکات و  یاه  هنایاپ   ، اه هاگتسیا  رباعم ، رد  حطسمه  لپ  یزلف ، هدرن  یکیفارت ،  تازیهجت  یدومع ،  مئالع  یرادهگن  - 
هقطنم  حطس  یرهش  یاهناملا  یزیمآ  گنر  امن و  یزاسکاپ  وشتسش و  - 

فیدر عوضوم  حیحص  ناونع  دناسر  یم  عالطا  هب  هلیسونیدب  خروم 1401/05/18 ،  ( 8561  ) هرامش 1401-5-3 هب  یرهشمه  همانزور  رد  یهگآ  راشتنا  وریپ  **** 
یم هقطنم  حطس  سوبوتا  یسکات و  یاه  هنایاپ  اه ، هاگتسیا  رباعم ،  تشادهگن  تهج  حطسمه  لپ  یزلف ، هدرن  یکیفارت ، تازیهجت  یدومع  مئالع  دیرخ  نآ  لوا 

.دشاب

ربتعم یکناب  همانتنامض  هئارا  بلاق  رد  ای  هقطنم 8 و  یرادرهش  هرامش 1004575451  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا )  تدم  هام  هس  لقادح  اب  ) 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هیلوا  دروآرب  تبسن  هب  یهگا  راشتنا  هنیزه 

هناخریبد دحاو  مود  هقبط  هقطنم 8  یرادرهش  نامتخاس  یبرغ  نازابناج  یادتبا  توبن  نادیم  اهداهنشیپ  هئارا  میلست و  لحم   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: business.tehran.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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590607 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمضت لابیر  دروارب 25/770/000/000  غلبم  ژهدش  دیدجت  رهشتداعس   - زاریش روحم  تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   1/289/000/000

هدش دیدجت  نویسارتلیف  هاگتسد  دیرخ 4 
لایر نیمضت 99/000/000  لایر  دروارب 1/976/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

:85193768 و 88969737 مان تبث  رتفد   ، 27313131: سامت زکرم   :: 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

هنایاپ هنایاپ اهاه ، ، هاگتسیا   هاگتسیا رباعم ، ، رباعم تشادهگن   تشادهگن تهج   تهج حطسمه   حطسمه لپلپ   یزلف ، ، یزلف هدرن   هدرن یکیفارت ، ، یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یدومع   یدومع مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
اهاه هاگتسیا   هاگتسیا رباعم ، ، رباعم ردرد   حطسمه   حطسمه لپلپ   یزلف ، ، یزلف هدرن   هدرن یکیفارت ،  ،  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یدومع ،  ،  یدومع مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس سوبوتا   سوبوتا وو   یسکات   یسکات یاه   یاه

هقطنم هقطنم حطس   حطس یرهش   یرهش یاهناملا   یاهناملا یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   امن   امن یزاسکاپ   یزاسکاپ وو   وشتسش   وشتسش سوبوتا -  -  سوبوتا وو   یسکات   یسکات یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ ،،

3030

نویسارتلیف نویسارتلیف هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ -- نیزوت نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   اقترا   اقترا ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 3131

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5588938 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 14)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091504000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تیور  لباق  هدش (  یسرباسح  یلام  یاهتروص  تیلاعف و  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک  زا  روظنم  نیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاناوت اب  و  تفن ،  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  و  سیدرپ ، ) 

یم توعد  لایر ) نویلیم  دصیس  درایلیم و  راهچ  )4/300/000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت 
رد جردنم  تادنتسم  روکذم و  کرادم  ریوصت  یبایزرا ،  هدش  لیمکت  یاهمرف  ار و  دوخ  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن ، 

.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5590202 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش یرادا   یرادا نکاما   نکاما وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلبق ءاضعا  تاعالطا  یناسرزورب  دیدج -  ءاضعا  تاعالطا  تبث  لماش -  تاعالطا  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( SPX یعرف یراکنامیپ  تالدابم  ماظن  ءاضعا  ییامرفراک (  یراکنامیپ و  عیانص  تاعالطا  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001054000072 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

یمازلا هباشم  یراک  هموزر  هئارا  .دشاب  هتشاد  یعرف  یراکنامیپ  تالدابم  ماظن  اب  لماک  ییانشآ  هدوب و  سراف  ناتسا  یموب  تسیابیم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  دانسا  .دشاب  یم 

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلبق یلبق ءاضعا   ءاضعا تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب دیدج -  -  دیدج ءاضعا   ءاضعا تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث لماش -  -  لماش تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل  قبط  اهدادرارق  لرتنک  ید  یس  رازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000074 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناراکمه  رشان  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  یراکنامیپ  یاهدادرارق  لرتنک   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

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

یراذگراب اددجم  تکرش  یاضماو  رهم  اب  لیمکت و  ار  مرف  لماک  هعلاطم  زا  دعب  افطل  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  انمض.دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبط   قبط اهدادرارق   اهدادرارق لرتنک   لرتنک یدید   یسیس   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسیویپ  تسیل  قبط  یا  هفرحو  ینف  هاگشناد  لاتروپ  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000039 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  لاتروپ  سراپ  یتراجت  مان  هدش  یحارط  ییاوقم  هتسب  یدنب  هتسب  عون  تیاس  بو  یحارط  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

نابات
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسیویپ  تسیل  قبط  یا  هفرحو  ینف  هاگشناد  لاتروپ  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  هدش  دات  یژولویدار  صصختم  کشزپ  طسوت  نومزآ  ره  تهج  تازیهجت  یکشزپ  ریواصت  شرازگ  ریسفت و  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرازفا مرن  هناماس  قیرط  زا  لاسرا  داجیا و 

1101091223000005 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لاس  کی  تدم  هب  تیاغل 1402/05/31 خیرات 1401/06/01 زا  دادرارق  یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  لیمکت و  تسویپ  لیاف 

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داجیا داجیا بلاق   بلاق ردرد   هدش   هدش دات   دات یژولویدار   یژولویدار صصختم   صصختم کشزپ   کشزپ طسوت   طسوت نومزآ   نومزآ رهره   تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت یکشزپ   یکشزپ ریواصت   ریواصت شرازگ   شرازگ وو   ریسفت   ریسفت هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
یرازفا یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس قیرط   قیرط زازا   لاسرا   لاسرا وو  

3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  درادناتسا و  یهاوگ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  تاعالطا  تینما  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تکرش 

1101010001000043 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مان یلخاد  یدنب  هتسب  مزیناکم  اب  هارمه  یددع  هبعج 1  یرازفا  تخس  لفق  امنهار و  هچرتفد  هدرشف و  حول  عون  هشقن  میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
اناداپسا هزاس  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  هتفرشیپ  نویسادنوف  هزاس 90  یتراجت 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تکرش  ینف  تاصخشم  درادناتسا و  یهاوگ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  تاعالطا  تینما  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000041 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  انث  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  ناونع  یرازفا  مرن  لفق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قرشم مایپ  طابترا 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000142 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یرضاح  یاقآ  یلخاد 260  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگشناد   هاگشناد لاتیجید   لاتیجید هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3838

ینامزاس ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  سکتراک )  لنسرپ (  بایغ  روضح و  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000034 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   WebKart ناونع بو  تحت  بایغ  روضح و  لمکم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یرازگراب  هدش  اضما  رهم و  دیاب  تسویپ  دادرارق  طیارش و  و  لیمکت )  تسویپ (  تمیق  داهنشیپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

6715847141 یتسپ :  دک  ( ، 1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377148-083  ، 38375161-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38377148-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   سکتراک )  )  سکتراک لنسرپ (  (  لنسرپ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  ناریا  ییاضف  نامزاس  هداد  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف  تامدخ  هئارا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004068000176 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/06/31 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تروصب 7*24  زور و  هداد 365  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تدم  لوط  هرامش 09122634695 -  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تامازلا  هیلک   - کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح   - Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  رد  هبتر 4  لقادح  یاراد 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم ناریا   ناریا ییاضف   ییاضف نامزاس   نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم تخاسریز   تخاسریز زازا   یرادهگن   یرادهگن ینف   ینف تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

4141

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

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

زا 76 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fexymzjyepqt2?user=37505&ntc=5589596
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5589596?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   ) Backup سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000341 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام  12 تروپاس اب  زاس  هریخذ  راون  یور  تاعالطا  هریخذ  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 24 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  اهرورس  یالاب  حطس  تاناکما  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 
.تسیمازلا تساوخرد  دروم  یاه  همانیهاوگ  یراذگراب 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BackupBackup  سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 4242
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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 15 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  هلاسود و  سنسیال  اب  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000404 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یروهمج  تسایر  اتفا  نامزاس  زا  امن  زوجم  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد  تسیابیم  هدنشورف 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیوه5589636 زارحا  تاطابترا و  گنیروتینام  شیاپ و  یاه  هناماس  یزادنا  هار   - یربیاس یزاس  نما 
یلماع ود 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنسیال سنسیال اباب   هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  سنف -  یروت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000666 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

video wall یتعنص روتینام  ددع  دادعت 9  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000048 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 12 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

video wall یتعنص روتینام  ددع  دادعت 9  بصن  دیرخ و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هارمه 09187826873 سامت 08731803300 و 297  هرامش 

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنف سنف وو   یروت   یروت ناونع : : ناونع 4444

video wallvideo wall یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا 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 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  دک  ناریا 

1101093567000041 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اران  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ATM PC یتراجت مان   INDUSTRIAL PC لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 4646
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سراف ناتسا  ییاتسور  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابتعا - ناتسا حطس  رد  یلماع  ود  تیوه  زارحا  تاطابترا و  گنیروتینام  شیاپ و  یاه  هناماس  یزادنا  هار   - یربیاس یزاس  نما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماعریغ دنفادپ  ینارمع  تارابتعا  لحم  زا 
1101005669000178 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارابتعا لحم  زا  رابتعا  - ناتسا حطس  رد  یلماع  ود  تیوه  زارحا  تاطابترا و  گنیروتینام  شیاپ و  یاه  هناماس  یزادنا  هار   - یربیاس یزاس  نما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لماعریغ دنفادپ  ینارمع 

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435152-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلماع یلماع ودود   تیوه   تیوه زارحا   زارحا وو   تاطابترا   تاطابترا گنیروتینام   گنیروتینام وو   شیاپ   شیاپ یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار  - - یربیاس یربیاس یزاس   یزاس نما   نما ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151676 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 
چیئوسورکیم یهگآ :  ناونع 

 : - یهگآ حرش 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/03/28 عورش :  خیرات 
1401/04/04 نایاپ :  خیرات 

1401/05/30 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

یقرش ناجیابرذآ  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

EAPGM-315-1401-05-35780 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/05/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E+H تکادنک رگناشن  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

چیئوسورکیم چیئوسورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

E+HE+H  تکادنک تکادنک رگناشن   رگناشن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4949

یوق یوق راشف   راشف زاگ   زاگ هلول   هلول طوطخ   طوطخ هدننک   هدننک زیمت   زیمت   PIGPIG گیپ   گیپ یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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5590034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دانسا  حرش  قباطم  ًاقیقد  یوق  راشف  زاگ  هلول  طوطخ  هدننک  زیمت   PIG گیپ یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000254 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 16 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 10 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 12 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 20 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Circular Brush سرب الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان  تفن  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  گیپ و  یدنب  بآ  تهج   seal disc 10 in کسید الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 12 زیاس زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ندرک  زیمت  تهج   Mounted Brush سرب الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 16 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 24 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 20 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان   in 10 زیاس  conical ناتروی یلپ  پاک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رادیرخ  رابنا  برد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Smart PLC Recorder, Model: PR4303 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001389 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-1 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسالاک دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ  هدوب و  هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449492 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب  0/35 راشف لرتنک  فیلررشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5151

راب راب   0/350/35 راشف راشف لرتنک   لرتنک فیلررشرپ   فیلررشرپ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 76 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m4g5srazz7t6s?user=37505&ntc=5590099
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5590099?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ske5n7zuj2z65?user=37505&ntc=5590296
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5590296?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140102002 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رتویپماک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1055-PHS-15042-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 25-05-1401 31-05-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  اضاقت  قباطم   ABAR TOZIN IRRIGATION WATER METER نیمات یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

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

یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

تسویپ تسویپ اضاقت   اضاقت قباطم   قباطم   ABAR TOZIN IRRIGATION WATER METERABAR TOZIN IRRIGATION WATER METER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  قیرح  مالعا  یتسش  یترارحو و  یدود  روتکتد   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل 

1101091615000192 زاین :  هرامش 
مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Call Point لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی دصرد  یدقن و 50  دصرد  تخادرپ.دشاب 50  یم  راکنامیپ  هدهع  هب  راک  ماجنا  تنامض  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش وو   یترارحو   یترارحو یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000027 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یمامت  لاسراو و  لمح  هنیزه  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف رتفد  هیدات  وراک  لیوحتزا  دعب  هامکی  تخادرپ  / تسا هدنشورف  هدهعب 

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  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 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVB5200 لدم ادنویه  قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000090 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER BLOWER هدنزاس عجرم   EB700A لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

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

HVB5200 لدم ادنویه  قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک 

( دشابیم فیلکت  نعت  تلهم  زور  طقف 2  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  () ددرگ داهنشیپ  تمیق  رظن  دروم  لدم  طقف   ) دشابیم دقن  تروص  هب  دات  زا  دعب  تخادرپ 

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: 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

HVB5200HVB5200 لدم   لدم ادنویه   ادنویه قیرح   قیرح یافطا   یافطا یتشپ   یتشپ ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146714 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

ویتکا ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/02/17 عورش :  خیرات 
1401/03/16 نایاپ :  خیرات 

1401/05/30 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-5  - 104 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/31هرامش ات : تلهم   1401/05/25 زا : تلهم   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/25 تاکاپ : خیرات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/05/31

5588909 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب 1401/06/01  خیرات   - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا زاگ  تکرش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122139 نفلت : تایب  مناخ   :: 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

ویتکا ویتکا ویدار   ویدار روتکتد   روتکتد صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس درب   درب ناونع : : ناونع 5858

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mikrotik LHG LTE kit ویدار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002596 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RBLHG-5nD لدم  GHZ 5/8 سناکرف  LHG یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ یرازگراب  دامن و  هعجارم  تسویپ  حرش  لودج  هب  دیرخ  هصقانم  رد  تکرش  یارب  دشاب و  یمن  یلصا  تسا و  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Mikrotik  LHG LTE k itMik rotik  LHG LTE k it ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  - دشاب ناجنسفر  ای  یدنقدیهش  دنرب  ( تسویپ حرشب  - ) رتم یرون 8000  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیحر 09175445256 یاقآ   : ینف تاعالطا 

1101004340000452 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8000 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  ددرگیم  دیکأت   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بیترت رابتعا و  دقاف  ددرگن  هئارا  زاین  یلک  حرش  ساسارب  هک  ییاه  خساپ  تسا  یهیدب  ددرگ  هئارا  تمیق  هطوبرم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   80008000 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003118000114 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  - 

دشاب هتشاد  تقباطم  رظن  دم  یالاک  اب  هک  دامرف  تکرش  یدکناریا  اب  افطل 
.دوشیمن ماجنا  مرتحم  ناگدننک  تکرش  زا  لوصحم  دیرخ  تروصنیا  ریغ  رد 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  شور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه 

دشاب هدش  هئارا  تاصخشم  قبط  درادناتسا و  ناشن  یاراد  تسیاب  یم  الاک 

4157679186 یتسپ :  دک  یدعس ،  نابایخ  یاهتنا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127240-013  ، 33120039-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123581-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6262
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  زکارم  یرون  ربیف  ینفد  یشک  لباک  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000075 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 12   Foc_S_3:3_12N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

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

هناماس رد  اددجم  تکرش  یاضماو  رهم  اب  لماک  هعلاطم  زادعب  افطل  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  هب  هجوت  اب.دشابیم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  تنرتنیا  دناب و  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000044 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدکهد  hr 10 یلومعم تنرتنیا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  تنرتنیا  دناب و  یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل زکارم   زکارم یرون   یرون ربیف   ربیف ینفد   ینفد یشک   یشک لباک   لباک یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تنرتنیا   تنرتنیا وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  دراه  ددع  ود  هارمه  هب  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000044 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSL6000 ULTRIUM 960 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه ددع   ددع ودود   هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  نیجماص  حرط  رک  یرون 48  لصفم  ددع  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000827 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PUYESH یتراجت مان   119x216x556 mm زیاس یرمیلپ  سنج  ینفد  یرون  ربیف  یتارباخم  لصفم  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیجماص نیجماص حرط   حرط رکرک     4848 یرون   یرون لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 6666
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 76 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5mur9uduc4pkx?user=37505&ntc=5589475
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5589475?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمک بولطم  تمواقم  اب  لیوحت  شیامزآو  ارجا  ، تازیهجت هیهت  ، یحارط ) زیر هرد  هاگتسیا  گنیدنارگ  متسیس  حالصا  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک   - تسویپ قباطم  ارجا  ( مها زا 3 

1101001022000825 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  یاه  تیاس  رد  ردیف 7\8  لباک  ترا  لاصتا  دربراک   in 8\7 تیک دنارگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نجورب رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  یمالعا  تمیق  هارمه  هب  ییارجا  حرط  لیوحت  -- تسا یمازلا  دیدزاب  - دادرارق بلاق  رد  ارجا  - تسا دوجوم  زاین  نالعا  تسویپ  رد  ًامامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(09138835161 یمیرک (  سدنهم  لاوس  یگنهامه و  زاین - نالعا  تسویپ  حرش  تاصخشم و  قباطم  ًاقیقد  دیرخ 

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

32277770-038  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مها مها زازا  33   رتمک   رتمک بولطم   بولطم تمواقم   تمواقم اباب   لیوحت   لیوحت شیامزآو   شیامزآو ارجا   ارجا ،، تازیهجت تازیهجت هیهت   هیهت ،، یحارط یحارط  ) ) گنیدنارگ گنیدنارگ متسیس   متسیس حالصا   حالصا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6767
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  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 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

voip نفلت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001103000023 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QVP-100P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QIPP-300P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد دادعت 6  هب   Yealink یراجت مان   T31G لدم  Voip نفلت دشاب 1) یم  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد دادعت 3  هب  روتپادآ  هارمه  هب   Yealink یراجت مان   T30 لدم  Voip نفلت ( 2

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  نمض  رد  دشاب  یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  ات  لمح  هنیزه 

5174853431 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا   - اهلگ نابایخ  لوا  سودرف - هکلف  هب  هدیسرن  رهشلگ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51040338-041  ، 51040000-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51040510-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

voipvoip نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 6868
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن عجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132094  اب  قباطم  ولاو  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003434 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرابتعا  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن  انمض " .دامن  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولاو ولاو تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 6969
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن و هئارا  هب  زاین  قوف  حرط  انمض  .تسویپ  گرب  مامضنا 18  هب  زاریش  ینفلت  زکارم  یاهدروک  چپ  اه و  لتکیپ  اه ، لباک  یراذگ  لبیل  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد ینابیتشپ  هام   12

لایر هیلوا 4.030.000.000  دروآرب  عمج 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرینم  07136112712 :: 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

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  تسویپ  هب   LAN هکبش یرادهگن  یتارباخم و  یقرب و  تاسیسأت  یربهار  یرادهگن و  ریمعت ،  تامدخ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000375 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  تسویپ  هب   LAN هکبش یرادهگن  یتارباخم و  یقرب و  تاسیسأت  یربهار  یرادهگن و  ریمعت ،  تامدخ  روما  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفلت ینفلت زکارم   زکارم یاهدروک   یاهدروک چپچپ   وو   اهاه   لتکیپ   لتکیپ اهاه ، ، لباک   لباک یراذگ   یراذگ لبیل   لبیل وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 7070

LANLAN  هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   یتارباخم   یتارباخم وو   یقرب   یقرب تاسیسأت   تاسیسأت یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7171
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  مرف و  قباطم  مر  سوم و  هکبش  لباک  کیتورکیم  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001387 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  سنزگن  یتراجت  مان  هقلح  یدنب  هتسب  عون   m 305 لوط راد  شکور  یسم  سنج   UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

یلد گیب  اضردمحم 
هقلح ( لور )1 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

؛ تسا رظندم   TP Link کرام تنیوپ  سسکا  مدوم  نینچمه  سم legrand sftp6 lszh fluk pass و  هجرد  نیرتالاب  اب  رادلیش  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسالاک لیوحت  زا  دعب  هامود  تخادرپ  تسا ؛ هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد تالآ  رازباو  مزاول  رتویپماک ، 1401/05/271401/04/151401/05/241 یا هلحرم  ود  intel pro/1000 mt dual port server adapter یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
mt26_0020712 رتویپماک یاهمتسیس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

مرمر وو   سوم   سوم هکبش   هکبش لباک   لباک کیتورکیم   کیتورکیم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7272

intel pro/1000  mt dual port server adapterintel pro/1000  mt dual port server adapter ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  بصن  لمح و  هنیزه  تسویپ / لیاف  قبط  رتیپیر  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راودیما 5037-07731315038 ایندیشمج -  / ددرگ

1101096433000098 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم طابترا  زارف  تعنص  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CSCR-9 لدم  MHz 900 سناکرف هدناب  کت  رالولس  لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
طابترا زارف  تعنص  نازاتشیپ  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیپیر رتیپیر هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دک  ناریا  نمضرد   . تسویپ یصوصخ  طیارش  قبط   KVM چیئوس هاگتسدکیو  تنومکر  روتینام  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاناد 054-31137061 مناخ  راکرس  سانشراک.دشابیم  هباشم 

1101001503000209 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVMKVM  چیئوس چیئوس هاگتسدکیو   هاگتسدکیو تنومکر   تنومکر روتینام   روتینام هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52450807 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/12هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACS یرس ویارد  یارب   DP ساب یفورپ  روتپادآ  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

گنیروتینام5589083 یاهولبات  تهج  تازیهجت  وی و  یت  رآ  هحفص 56)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هاگشناد5589312 تاعالطا  تینما  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  هحفص 21)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5589537 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 66)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا5589596 ییاضف  نامزاس  هداد  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف  تامدخ  هئارا  ینابیتشپ و 
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیوه5589636 زارحا  تاطابترا و  گنیروتینام  شیاپ و  یاه  هناماس  یزادنا  هار   - یربیاس یزاس  نما 
یلماع ود 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ACSACS یرس   یرس ویارد   ویارد یارب   یارب   DPDP  ساب ساب یفورپ   یفورپ روتپادآ   روتپادآ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

video wall یتعنص روتینام  ددع  دادعت 9  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000048 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 9 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

video wall یتعنص روتینام  ددع  دادعت 9  بصن  دیرخ و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هارمه 09187826873 سامت 08731803300 و 297  هرامش 

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  حرش  قباطم  ًامازلا   ) گنیروتینام یاهولبات  تهج  تازیهجت  وی و  یت  رآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000156 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوط بآ  ریمس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سوط  بآ  ریمس  هدنزاس  عجرم   MD8046 لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 66 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

video wallvideo wall یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ددع   ددع   99 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7777

گنیروتینام گنیروتینام یاهولبات   یاهولبات تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت وو   ویوی   یتیت   رآرآ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع هنومن  قبط  تنامض  لاس  کی  اب  ینف  لوئسم  دات  بصن و  اب  لحم  رد  لیوحت  کی  هجرد  سکاب 2*2.5 تیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1201094153000012 زاین :  هرامش 
یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسویپ سکع  هنومن  قبط  تنامض  لاس  کی  اب  ینف  لوئسم  دات  بصن و  اب  لحم  رد  لیوحت  کی  هجرد  سکاب 2*2.5 تیال  دیرخ  - 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ سکع  هنومن  قبط  تنامض  لاس  کی  اب  ینف  لوئسم  دات  بصن و  اب  لحم  رد  لیوحت  کی  هجرد  سکاب 2*2.5 تیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4533113415 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  گنهرف  یوک  هداج  یاهتنا  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221070-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

5589074video wall یتعنص روتینام  بصن  هحفص 31)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیوه5589636 زارحا  تاطابترا و  گنیروتینام  شیاپ و  یاه  هناماس  یزادنا  هار   - یربیاس یزاس  نما 
یلماع ود 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

2 .52 .5 ** 22 سکاب   سکاب تیال   تیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589152 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زابناج یلماع ، رح  تیاده ، بلطملادبع ، بلاطوبا ، سوت ، یسودرف ،  زرمارف ، یدابع ، مایخ ، دیحوت ، ینرق ، ور  هراوس  ربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم ینابیتشپ  روما  لوا  هقبط  یمیرک  دیهش  راولب  یادتبا  یلماع  رح  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131293314 :: نفلت :: ets.mashhad.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

دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589155 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 12 حطس  یکیفارت  فارحنا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: mashhad.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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8080

هقطنم هقطنم حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم یرادرهش   :: 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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هطوبرم  تاقلعتم  ییاقلا و  روسنس  ددع  هنامز و 10  تشه  یلحم  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  بصن 1  یزادنا و  هار  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراذگ لباک  هارمه 

1101005766000045 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یباسحیذ لحم  زا  تخادرپ  .دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  زا  ریغ  هب  ینوناق  تاروسک.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000148 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  همیمض  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنامز هنامز تشه   تشه یلحم   یلحم دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد   11 بصن   بصن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 8282

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیجنم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005927000004 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  لیجنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لباب تعنصرایزام  هدننک  هضرع  عجرم   PCS-3 لدم  m 9 لوط یتارباخم  یا  هلول  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  رواشم  تکرش  اب  ینف  لاوس  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01342130333
09057203603

هشیدنا رترب  جوم  رواشم  نیسدنهم  تکرش 
دیئامرف لصاح  سامت  یرادرهش  اب  تخادرپ  هوحن  صوصخ  رد  لاوس  تروص  رد 

زادرپراک سامت  هرامش 
01334645440 امنهر رباص 

4451753157 یتسپ :  دک  لیجنم ،  یرادرهش  - هر ماما  نابایخ  - لیجنم رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34642065-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34642098-013 :: 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  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ لکد   لکد ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000824 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو  تاصخشم  ) رازفا

1101003292000103 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنویپ ایرآ  هعسوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   NITGEN یتراجت مان   Fingkey Access-M لدم ددرت  لرتنک  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم ) رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هیارکدشاب  هتشاد  ضیوعت  یتناراگ  لاس  کی  لقادحدیاب  اههاگتسد  هیلک  ( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو 

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

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

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یناسرزورب یناسرزورب ++ دیدج دیدج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ++ نازیررهب نازیررهب هریگتسد   هریگتسد ++ یقرب یقرب لباقم   لباقم لفق   لفق تشگنا +  +  تشگنا رثا   رثا وو   دکدک   تراک   تراک ددرت   ددرت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن

8686
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  هباشم و  الاک  دک  - اهنلاس قیرح  دض  برد  سسکا )  ) ددرت لرتنک  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دیدزاب و  - تسا
1101001022000828 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتیب نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HSB ACCESS یتراجت مان   CR 880 لدم ناوخ  تراک  تشگنا و  رثا  نکسا  اب  ددرت  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا دیدزاب و  - تسا یتسویپ  تاصخشم  قباطم  هباشم و  الاک  دک  - اهنلاس قیرح  دض  برد  سسکا )  ) ددرت لرتنک  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب سامت  یداوج  یاقآ   026  - سامت 32707982 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   . دش دهاوخن  یسررب  تروصنیا  ریغ  رد  یمازلا و  روتکاف  شیپ 

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

34471448-026  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

اهنلاس اهنلاس قیرح   قیرح دضدض   برد   برد سسکا ) ) سسکا  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  حرش  قباطم  ًامازلا   ) گنیروتینام یاهولبات  تازیهجت  هارمهب   RFID ددرت تبث  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000157 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم شخرذآ  نازادرپ  حرط  تامدخ  هدنزاس  عجرم  لدم 38788   RFID سامت نودب  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

شخرذآ نازادرپ  حرط  تامدخ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 639 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: 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

نارهت یزاس  نگاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TWMC-51-140130341 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RYOBI لدم ( دنب مارآ   ) برد کج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

گنیروتینام گنیروتینام یاهولبات   یاهولبات تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب   RFIDRFID  ددرت ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

RYOBIRYOBI لدم لدم (( دنب دنب مارآ   مارآ  ) ) برد برد کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5590763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - روتکژرپ  LED پمال رتم -  یتناس  داعبا 25×25 و 15×15 و 9×9  هب  یکیتسالپ  نف  رتم -  یتناس  داعبا 20×20 و 40×40  هب  ینهآ  نف  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - mm2 1×1.5 زوسن ناشفا  قرب  میس 

قرب دحاو  تاسیسات  نامتخاس  زاین  دروم  تن  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001314000042 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  قبط  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

مق مق ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  بصن  لاسرا و  لمح ،  هنیزه 

.ددرگ  یم  عوجرم  الاک  داریا  بیع و  هنوگ  ره  تروصرد 
.دامرف لصاح  سامت  مدقم  ینغ  یاقآ   09126527054 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،    نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناشفا ناشفا قرب   قرب میس   میس روتکژرپ -  -  روتکژرپ   LEDLED  پمال پمال یکیتسالپ   - - یکیتسالپ نفنف   ینهآ -  -  ینهآ نفنف   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 76 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kknvtu7crmqwc?user=37505&ntc=5590763
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5590763?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 d 7500 نوکین نیبرود 

زنل 18-300
18-140 زنل

( هفاضا زنل  یارب   ) راگنو نیبرود  فیک 
 sd nvfdk یرومم

usb3 گیگ یرومم 32  شلف 
1101001276000031 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داژن یدازآ  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نوکین  یتراجت  مان   D700 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  الاک  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمان  هدهعرب  الاک  لمح 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: 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

گیگ گیگ   3232 یرومم   یرومم شلف   شلف   sd nvfdksd nvfdk یرومم   یرومم هفاضا ) ) هفاضا زنل   زنل یارب   یارب  ) ) راگنو راگنو نیبرود   نیبرود فیک   فیک   1818 -- 140140 زنل زنل   1818 -- 300300 زنل   زنل   dd  75007500 نوکین نوکین نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
usb3usb3

9191
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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 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبابح ددع  یریوصت و 8  تراظن  هناماس  نیبرود  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000102 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد دیدرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضماو  رهم  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : 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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبابح یبابح ددع   ددع   88 وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9393
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هنایم یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000044 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-X3500A لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  زیاروتوم 5  تلاب  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1830 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

نارک هنن  هداز  میحر  زورهش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HI-TEC یتراجت مان   BE-DIKA42 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-SX-MM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

تراجت اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان  لدم 1023  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داپوه

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا یلک  طیارش  یمومع و  طیارش  یتسویپ و  مالعتسا  لماش : تسویپ  کرادم  قبط 

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251755-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: 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
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ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 15 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکارم  یتظافح  یاه  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  ءاقترا  ارجا و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005384000087 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمالسا  هنازخ  دانسا  رابتعا  زا  یشخب  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  لیمکت  یراذگراب و  ءاضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: 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

زاریش یلیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یشک و  تکاد  یراذگ و  هلول  ، یشک لباک  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000029 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یشک و  تکاد  یراذگ و  هلول  ، یشک لباک  ترجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  مالعا  هناگادج  تساوخرد  رد  زاین  دروم  مالقا  تسیل.دشاب  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دیئات  دروم  دیاب  یضاقتم  تکرش 

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسزوخ یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ زکارم   زکارم یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش ءاقترا   ءاقترا وو   ارجا   ارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9494

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یشک   یشک تکاد   تکاد وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول ،، یشک یشک لباک   لباک ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنامز5589277 تشه  یلحم  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  بصن 1  یزادنا و  هار  هحفص 58)هنیزه  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5589779 شیاپ  هحفص 58)لکد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هارو5589494 بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق  تشگنا +  رثا  دک و  تراک  ددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

اهنلاس5589527 قیرح  دض  برد  سسکا )  ) ددرت لرتنک  متسیس  یارجا  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

هطوبرم5589537 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 66)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

5589631HVB5200 لدم ادنویه  قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هحفص 38)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5589368 مالعا  یتسش  یترارحو و  یدود  هحفص 38)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

ناردنزام5588984 ناتسا  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

اهنلاس5589527 قیرح  دض  برد  سسکا )  ) ددرت لرتنک  متسیس  یارجا  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

قیرح5589368 مالعا  یتسش  یترارحو و  یدود  هحفص 38)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ویتکا5589727 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  هحفص 38)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  لیر  دراه و  هارمه  هب  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000043 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدارم ملاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   A 847 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

هکبش5589239 تحت  زاس  هریخذ  هحفص 72)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

دراه5589340 ددع  ود  هارمه  هب  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هحفص 42)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نهآ5588938 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 14)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003118000113 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  - 

دشاب هتشاد  تقباطم  رظن  دم  یالاک  اب  هک  دامرف  تکرش  یدکناریا  اب  افطل 
.دوشیمن ماجنا  مرتحم  ناگدننک  تکرش  زا  لوصحم  دیرخ  تروصنیا  ریغ  رد 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  شور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه 

دشاب هدش  هئارا  تاصخشم  قبط  درادناتسا و  ناشن  یاراد  تسیاب  یم  الاک 

4157679186 یتسپ :  دک  یدعس ،  نابایخ  یاهتنا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127240-013  ، 33120039-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123581-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5589747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  هارمه  تسویپ  یلکش  ینف و  تاصخشم  اب   HP رگپاچ هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003376000004 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
.دوش هتفرگ  سامت  یلخاد 204  هرامش 33300153-066  هب  کناب  It دحاو اب  لاوئس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد  hp رگپاچ هاگتسد  هس  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  کناب   IT دحاو دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دشاب  یم  کناب  حالص  هفرص و  ساسا  رب  هدننک  نیمات  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814668547 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3300153-066  ، 33300153-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33303947-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5588968 تاصخشم  تسیل  قبط  اهدادرارق  لرتنک  ید  یس  رازفا  مرن  هتسب  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5589078DVD رازفا مرن  هحفص 21)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتورکیم5589189 هحفص 42)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

صصختم5589279 کشزپ  طسوت  نومزآ  ره  تهج  تازیهجت  یکشزپ  ریواصت  شرازگ  ریسفت و  هئارا 
یرازفا مرن  هناماس  قیرط  زا  لاسرا  داجیا و  بلاق  رد  هدش  دات  یژولویدار 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5589312 تاعالطا  تینما  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  هحفص 21)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5589319 یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 73)رورس5589372 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هارو5589494 بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق  تشگنا +  رثا  دک و  تراک  ددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یتناراگ یتناراگ اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ یلکش   یلکش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     HPHP  رگپاچ رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5589594 ینف  تاصخشم  اب  سکتراک )  لنسرپ (  بایغ  روضح و  رازفا  مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5589645Backup هحفص 21)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتناراگ5589747 اب  هارمه  تسویپ  یلکش  ینف و  تاصخشم  اب   HP رگپاچ هاگتسد  هحفص 73)3  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبابح5589462 ددع  یریوصت و 8  تراظن  هناماس  نیبرود  ددع  هحفص 66)دیرخ 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5590202 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " 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

ناردنزام5588984 ناتسا  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هارو5589494 بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق  تشگنا +  رثا  دک و  تراک  ددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

اهنلاس5589527 قیرح  دض  برد  سسکا )  ) ددرت لرتنک  متسیس  یارجا  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 76 ھحفص 76 
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