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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشجنپ  1717   هبنشجنپ 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 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,900هکس , 000139,900 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   82مهرد ,50082 ,500

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   132هکس ,980 , 000132 ,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس204,400204,400رالد سیئوس کنارف   311کنارف ,800311 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 79,800هکس , 00079,800 , اداناک000 اداناک رالد   230رالد ,700230 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   80لایر ,47080 ,470

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,800هکس , 00049,800 , وروی000 302وروی ,770302 ژورن770, ژورن نورک   30نورک ,20030 ,200

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,822 , 00012 ,822 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   248دنوپ نپاژ530248,530, نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 11 ,4802 11 ,480

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4242))

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

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

زا 48 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 42

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

زا 48 ھحفص 2 

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


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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

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

( 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  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( 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 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

زا 48 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 48 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RD 1400/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم هامرویرهش 1401عبنم خیرات 31  ات  رثکادح   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  تکرش  هاتوک  مایپ  شتآ  هراوید  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صخشم روطهب  .دیامن  مادقا  هاتوک  مایپ  شتآ  هراوید  هناماس  هنیمز  رد  لوصحم  نیمأت  تیلباق  یاراد  ای  هئارا  لباق  لوصحم  یاراد  لاعف و  یاه  تکرش  ییاسانش 

ای یروآدوس  شیازفا  بجوم  راکنیا  هدوب و  تادیدهت  ریاس  بلقت و  مپسا ، هاتوک  مایپ  یزاسهکولب  ییاسانش و  روظنم  هب  عماج  راکهار  کی  هب  یبایتسد  فده ،
لوژام یسرتسد ، لرتنک  رتسب  شتآ ، هراوید  شیاپ ، یاهلوژام  لماش  رظن  دروم  لوصحم  .ددرگیم   A2P هاتوک مایپ  کیفارت  یرتسکاخ و  یاهریسم  یزاسهکولب 

.تسا گنیروتینام  دحاو  هداد و  هاگیاپ  یریگشرازگ ، شزادرپشیپ ، دحاو  بو ، طساو  هاتوک ، یاهمایپ  بایریسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قیقحت و زکرم  کالپ 3 ، عطاقت ،) یقرش  لامش  علض   ) ریبد نابایخ  عطاقت  هانپنادزی ، نابایخ  دامادریم ، زا  رتالاب  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ
لوا هارمه  هعسوت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.r&d@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

rd1400/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  تکرش  ( EDR  ) ییاهتنا طاقن  تادیدهت  اب  ههجاوم  صیخشت و  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعسوت قیقحت و  زکرم  کالپ 3 ، عطاقت ،) یقرش  لامش  علض   ) ریبد نابایخ  عطاقت  هانپنادزی ، نابایخ  دامادریم ، زا  رتالاب  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  ناره ،  :: سردآ سردآ
1968873111 یتسپدک : لوا ، هارمه 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.r&d@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ شتآ   شتآ هراوید   هراوید هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

(( EDREDR  ) ) ییاهتنا ییاهتنا طاقن   طاقن تادیدهت   تادیدهت اباب   ههجاوم   ههجاوم وو   صیخشت   صیخشت هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 48 ھحفص 5 
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ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب  ات  زا 1401/6/16  دانسا  تفایرد   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ناوخارف  عوضوم  .دیامن  یم  توعد  دنشاب  یم  ریز  طیارش  یاراد  هک  نارواشم  یفیک  یبایزرا  تهج  ناجنز  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب یورین  عیزوت  تکرش  یتایلمع  هدودحم  رد  یغالبا  اه  هژورپ  ریاس  یناسرورین و  یا و  هیامرس  یاه  هژورپ  یحارط  تهج  هرواشم  یسدنهم  تامدخ  هئارا  - 

هرامش 58-1401 هب  ناجنز  ناتسا 
GIS تاعالطا یناسرزورب  یغالبا و  یاه  هژورپ  ریاس  نیکرتشم  تامدخ  یاه  تیلاعف  یناسر و  ورین  یا و  هیامرس  یاه  هژورپ  رب  یلام  ینف و  تراظن  تامدخ  هئارا  - 

1401 هرامش 59 - تکرش -  یتایلمع  هزوح  رد 

تیحالصی همان  یهاوگ  اراد  لاس 1401 -  رد  ربتعم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  هرادا  زا   HSE طیحم تشادهب  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 2  لقادح  اب  ورین  عیزوت  صصخت  یژرنا و  هورگ  رد  هرواشم 

دک 4319 ناجنز  قرب  هبعش  یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   400,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تاکرادت روما  یلامش  یدعس  نابایخ  ناجنز  سردآ   :: سردآ سردآ

اهدادرارق هرادا   02433157274 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02433448501 :: 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

کی5669158 دحاو   DCS لرتنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ژاتنومد  یسیون  همانرب  یسدنهم  هژورپ 
راخب

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یغالبا یغالبا اهاه   هژورپ   هژورپ ریاس   ریاس وو   یناسرورین   یناسرورین وو   یایا   هیامرس   هیامرس یاه   یاه هژورپ   هژورپ یحارط   یحارط تهج   تهج هرواشم   هرواشم یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 48 ھحفص 6 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5668033 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص  رگشیامن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص رگشیامن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,322,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ کرهش  یبونج ـ  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت  یناشن   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001205000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  دور  هدنیاز  هناخدور  بآ  نیالنآ  یفیک  شیاپ  تازیهجت  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تامدخ  تاکرادت و  روما  ناهفصا ، یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ ، هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ ، لپ  یوربور  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

راگنرود 03136611128 یلخاد 2196   03136615360 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR- WWW.ESRW.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

یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

هناخدور هناخدور بآبآ   نیالنآ   نیالنآ یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 48 ھحفص 7 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  ژاتنومد  یسیون  همانرب  یسدنهم  هژورپ  عوضوم  اب  هرامش 1401/07  هصقانم  تفایرد  تلهم  دیدمت  صوصخ  رد  هرامش 7  هیعالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرز زاوها  جحدم  دیهش  هاگورین  راخب  کی  دحاو   DCS لرتنک متسیس  یزادنا 

:: 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

راخب راخب کیکی   دحاو   دحاو   DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ژاتنومد   ژاتنومد یسیون   یسیون همانرب   همانرب یسدنهم   یسدنهم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 48 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هعسوت نامزاس  هب  هتسباو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناوت  ) یژرنا عبانم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4/0106/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  یهگا 1401/6/17  مود  پاچ  خیرات  زا   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراچ  16

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم تعاس 16  نایاپ  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یزادنا  هار  بصن و  ارجا ،  دیرخ ،  یحارط ،  دراد  رظن  رد  ناوت  یژرنا  عبانم  هعسوت  نامزاس  هب  هتسباو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن کرادت  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  زا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  عجرم  هاگشیامزآ  قیرح  نالعا 

لایر نیمضت 1.264.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 1.000.000  هصقانم  قاروا  یاهب 

یناگرزاب تیریدم  یرطاب  ابص  تاجناخراک  رهشابص  مود  یجورخ  هواس  نارهت  هار  دازا  یضراوع  زا  دعب  رتمولیک 13   :: سردآ سردآ

02156574913 :: 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

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302505605-T25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنمد  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدرپس ذخا  اب  دیرخ  یدنب  هقبط 

:: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشیامزآ هاگشیامزآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا ،  ،  ارجا دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 77

هدنمد هدنمد هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 48 ھحفص 9 
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نارهت هقطنم 5  تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م 5 .  . 2 :: یهگآ یهگآ هرامش   شورفهرامش خیرات  خروم 1401/6/19  - هبنش  زور  زا   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/6/28 هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح 

sso.tct.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات  رثکادح   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668051 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یکنرت تروص  هب  تثعب (  تارباخم  زکرم   MDF نلاس یتارباخم  یاه  متسیس  ییاوه و  لباک و  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1.105.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هسانش 174398022162 هرامش  اب  دک 6520  ناکسا  هبعش  تلم  کناب  هرامش 1769961978  باسح  هب  زیراو  لایر  غلبم 500.000 

شیامه نلاس  مود  هقبط  هقطنم 5  تارباخم  لک  هرادا  یبرغ  دادرخ  یناشن 15  هسلج  لیکشت  لحم   :: 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

نارهت هقطنم 5  تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 3/م1401/5 یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نیاپ  ات  دیرخ 1401/06/19  زاغآ  نامز   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

sso.tct.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات  رثکادح   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668081 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت تروصب   ) یرظتنم تارباخم  زکرم   MDF نلاس یتارباخم  یاه  متسیس  ییاوه و  لباک و  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  هدزونودصتفه  هدرپس  لایر -  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...یهگآ رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  لایر  غلبم 500.000 

شیامه نلاس  مود  هقطنم 5 ط  تارباخم  لک  هرادا  یبرغ  دادرخ   15 :: 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

MDFMDF  نلاس نلاس یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس وو   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

(( یکنرت یکنرت تروصب   تروصب  ) ) تارباخم تارباخم زکرم   زکرم   MDFMDF  نلاس نلاس یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس وو   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 48 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/72v9hyrbunrs4?user=37505&ntc=5668051
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5668051?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9bmb72dy6txv2?user=37505&ntc=5668081
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5668081?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010614-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   رویرهش 1401هرامش  16 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس رویرهش 1401   23 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 00:00 

17:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم رویرهشعبنم  30 هبنشراهچ ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00  1401

5668086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یتارباخم  زکرم  نآ - یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  لاکیناکم و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 15,000,000,000 همانتنامض : غلبم  - 2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: 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

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش زا  هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 17  تیاغل  خروم 1401/06/17  هبنشجنپزور 

1401/06/21

asiatech.ir :: عبنم اتعبنم رثکادح  تاداهنشیپ : لیوحت  تلهم   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/24 خروم هبنشجنپ  زور   12 تعاس

5668107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یبایزرا باصندح  بسک  مدع  ای  فلا و ب ، تاکاپ  رد  هدش  هئارا  کرادم  صقن  لیلد  هب  هلصاو  تاداهنشیپ  زا  کیچیه  هیلوا  هصقانم  رد  هک  اجنآ  زا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگیم دیدجت  ریز  حرش  هب  لطاب و  هیلوا  هصقانم  تفرگن ، رارق  کتایسآ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  دات  دروم 

switch cisco-new و F5-used دیرخ یارب  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  هصقانم : عوضوم 

لاقتنا تکرش  هجو  رد  لایر  درایلیم  هس  لداعم  لایر  غلبم 3.000.000.000  هب  هتفس  ای  یکناب  همان  تنامض  هرقف  کی  هصقانم : رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم دانسا  رد  جردنم  طیارش  تیاعر  اب  کتایسآ  یاه  هداد 

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس  هب  یمسر  همان  یفرعم  اب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم نآنآ - - یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   لاکیناکم   لاکیناکم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

switch c isco-newswitch c isco-new وو     F5-usedF5-used  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کت ایسآ  یاه  هداد  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

asiatech.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکادورکیم دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یمسر همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  روم 1401/06/17  تعاس 10  زا   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G9used رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کتایسآ یاه  هداد  لاقتنا  تکرش  هجو  رد  لایر  درایلیم  غلبم 2  هب  هتفس  ای  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 37 مهدزاود  شبن ک  دامعریم  کتایسآ خ  یزکرم  نامتخاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

تکادورکیم تکادورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

G9usedG9used  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

دیدجت  791/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یلاناک  یکاخ و  یاهلباک  یئاجباج  یشکلباک و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

تکرش5668414 هاتوک  مایپ  شتآ  هراوید  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب5668536 ههجاوم  صیخشت و  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش 
(EDR  ) ییاهتنا طاقن  تادیدهت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریاس5668547 یناسرورین و  یا و  هیامرس  یاه  هژورپ  یحارط  تهج  هرواشم  یسدنهم  تامدخ  هئارا 
یغالبا اه  هژورپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخدور5668614 بآ  نیالنآ  یفیک  شیاپ  تازیهجت  هحفص 6)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلاناک یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یاهلباک   یاهلباک یئاجباج   یئاجباج وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدزای  هقطنم  حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/030/476/484 دروارب :

لایر  505/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 11 یرادرهش  گنهرف 42 - سدقم -  دهشم   :: سردآ سردآ

31296090 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.rrk.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

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  موس -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/27 هبنش  کی  زور  تعاس 12  ات   1401/06/16

babolcity.ir :: عبنم هبنشجنپعبنم زور  تعاس 12   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668364 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  ، شوقن میسرت  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  8/202/871/629 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   411/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  5  : ارجا تدم 

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

011- 35156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.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 یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1616

هتشون هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف ،، شوقن شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشجنپهرامش زور  تعاس 14:30   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم اتعبنم خروم 1401/07/02  هبنش  زور  تعاس 8  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/07/12 هبنش  هس  زور  تعاس 8 

5668443 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14:30   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

12/000/000/000 دروارب : یغالبا  تالحم  ریاس  رانکیاچ و  رکاذ  نادیهش  ناجیابرذآ  راولب  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر

لایر   600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد 

زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج -  راز  هلال  یدازآ -  نابایخ  زیربت -  یرادرهش   :: 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

ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تراجت  :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک یاه  پمال  اب  ینیزگیاج  ناردنزام و  برغ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هزوح  تحت  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LED فرصم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اتیاس نامتخاس  ورین  هاگشهوژپ  ماما  راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

02188086145-02188084686 :: 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

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس یمومع   یمومع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001001173000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668556 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک  ناتسا  یرادهار  کمن  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسدرک  ناتسا  یرادهار  کمن  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,789,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   690,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسدرک  ناتسا  یرادهار  کمن  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/10/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا  این  کلم  رختسا  یوربور  ناتابکا  جدننس خ   ، 6615763154 یتسپ :  دک  دابآ ،  ورس  رهش :  ناتسدرک ،  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

ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   لیوحت 1401/6/22هرامش یگدامآ و  مالعا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  یمومع  هصقانم  لیذ  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  نارهت  رهش  رد  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت رد  بلاق )  نغور  نتب ،  بسچ  یمیمرت ، تالم  تورگ ،  هدننک ، ناور  قوف  نتب (  یاه  یندوزفا  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هدازیلو دیهش  هناخراک  رذآ 5  نابایخ  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 17  سردآ   :: سردآ سردآ

رفدار سدنهم  یلخاد 160   3-02144985442 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرادهار یرادهار کمن   کمن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2020

نتب نتب یاه   یاه یندوزفا   یندوزفا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005598000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668103 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  یکلم  رد  زکارم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ ناتسا  یکلم  رد  زکارم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن هئارا  ب "  " تکاپ رد  ار  دیدزاب  مرف  تسیاب  یم  دشاب و  یم  یمازلا  لحم  زا  یروضح  دیدزاب  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  یمازلا  ج "  " تکاپ رد  تمیق  داهنشیپ  هماندهعت و  مرف  هارمه  هب  تمیق  زیلانآ  مرف  هئارا  ندرک و  رپ 
23:59 تعاس : 1401/10/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیوریش نابایخ  مویداتسا - )  ) یتخت هعومجم  رذگور  لپ  بنج  یتخت -  یوک  هیناما - زاوها -  ، 6135653111 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 204 - 

:: 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

ناهاپس هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش راهچ  تیاغل  هبنش 1401/06/19  خیرات  زا   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا دوخ  ششوپ  تحت  یاه  هعومجم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناهاپس  هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهاپس هکرابم  دالوف  هاگشاب  سودرف ، غاب  هعومجم  هاگشتآ ، نابایخ  ناهفصا ،  : سردآ  :: 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

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

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاه   یاه هعومجم   هعومجم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت 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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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:00هرامش  - 1401/06/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:00عبنم  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668311 :: هرازه هرازه تعاس 11:00دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش سنارفنک  شیامه و  یاه  نلاس  زا  یخرب  ریوصت  توص و  یاه  متسیس  یربهار  یروتارپا و  یصصخت و  وینف  ینابیتشپ  تامدخ  تفایرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  فکمه -  هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش -  نادیم  دهشم -   :: سردآ سردآ

05131292452 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668480 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( جارس  ) یعامتجا یاه  بیسآ  دصر  هناماس  ینابتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه متسیس   متسیس یربهار   یربهار وو   یروتارپا   یروتارپا وو   یصصخت   یصصخت وینف   وینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 2424

یعامتجا یعامتجا یاه   یاه بیسآ   بیسآ دصر   دصر هناماس   هناماس ینابتشپ   ینابتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2525

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام دانسا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257001859 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 61000 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

نالگرج زار و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب ییاجباج  باهذ و  بایا و  هنیزه  - دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  - دشابیم تمدخ  هدنهد  هئارا  هدهعرب  یتایلام  روما  همیب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رودقم  ههام  تخادرپ 1 - دشابیم تمدخ  هدنهد  هئارا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32623673-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تساوخرد   - تاعالطا عماج  تیریدم  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا و  بصن  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410000730 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530162-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام دانسا   دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2626

تاعالطا تاعالطا عماج   عماج تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ وو   ارجا   ارجا بصن   بصن یحارط   یحارط 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 :
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامدخ5668194 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنامسپ5668358 تیریدم  عماج  یتاعلاطم  هحفص 20)حرط  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ  هس  -HPE-G8 رورس تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000471 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP 1G Flash Backed Cache لدم  GB 1 تیفرظ هنایار  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

ددع 5 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P420/2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 
اسرب نازادرپ  شواک 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتمک یلام  دات  الاک و  دات  تفایرد , زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحم  , دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا 

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

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE-G8HPE-G8 رورس   رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 48 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b7g6fah2yarhc?user=37505&ntc=5668130
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5668130?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یرادرب  هشقن  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   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  کرحتم   GPS دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000107 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   FM1 یتراجت مان   FM1100 لدم لاتیجید  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینوم متسیس  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000656 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم کرحتم   کرحتم   GPSGPS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

گنیروتینوم گنیروتینوم متسیس   متسیس زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 3030
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تافلخت تبث  هناماس  کی  تازیهجت  تامدخ  هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تاصخشم  هب   ) رورم روبع و 

1101004572000075 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تافلخت تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس کیکی   تازیهجت   تازیهجت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ،  ،  یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ،  ،  یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
رورم رورم وو   روبع   روبع

3131
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیونشیپ ءاهب و  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  ناروگنا  یندعم  عمتجم  دنامسپ  تیریدم  عماج  یتاعلاطم  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دادرارق 

1101020007000020 زاین :  هرامش 
ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا   HSEE دحاو هیدات  ذخا  هطوبرم و  مرف  لیمکت  هژورپ و  لحم  زا  دیدزاب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  دادرارق  سیونشیپ  اه و  مرف  لاسرا  لیمکت و  - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526623  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنامسپ دنامسپ تیریدم   تیریدم عماج   عماج یتاعلاطم   یتاعلاطم حرط   حرط ناونع : : ناونع 3232
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14004368 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  یاهلیاف  رد  ینف  تاصخشم  لانیجروا ,  کیتامس  ناشن :  کیتاموتا ,  مامت  برد  رس  تعرس  لرتنک  ویارد  روتوم و  ورتکلا  فیدر  ود  نیمات  ناونع : 

 . دشابیم
14004368 مالعتسا :  هرامش 

بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/09/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448877 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/31هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنرب یاوه  راشف  هدننک ی  میظنت  روتالوگر  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

ردرد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لانیجروا ,  ,  لانیجروا کیتامس   کیتامس ناشن :  :  ناشن کیتاموتا ,  ,  کیتاموتا مامت   مامت برد   برد رسرس   تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد وو   روتوم   روتوم ورتکلا   ورتکلا فیدر   فیدر ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ مئامض   مئامض یاهلیاف   یاهلیاف

3333

رنرب رنرب یاوه   یاوه راشف   راشف هدننک  یی   هدننک میظنت   میظنت روتالوگر   روتالوگر ناونع : : ناونع 3434
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012240 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویارد وورس  ویارد  روتوم و  ورس  ناونع : 

14012240 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sick دنرب  / یرون هدرپ  تکارب و  ناونع : 

14012249 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

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

ویارد ویارد وورس   وورس ویارد   ویارد وو   روتوم   روتوم ورس   ورس ناونع : : ناونع 3535

sicks ick دنرب   دنرب  / / یرون یرون هدرپ   هدرپ وو   تکارب   تکارب ناونع : : ناونع 3636
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داتس تاکرادت  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101418 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/2614:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:00:001401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668294 :: هرازه هرازه :: 1401/06/2811:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FM 200 زاگ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  هبتر  لقادحتازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هتشر  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحتامدخ  ناراکنامیپ -  هتشر  2

--- یناشن شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -  هتشر  3

.تاکرادت هرادا  فکمه - هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش - نادیم  دهشم -  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131292452 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت 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

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق بلاق  رد  تسویپ  هب  ناشاک  داهج  نامتخاس  قیرح  مالعا  یارجا  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09132114134

1101003543000137 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FMFM  200200 زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم   hdmi یشک لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000036 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  امن ) ) اتفاو هنایار  یفنص  ماظن  زا  مزال  یاهزوجم  نتشاد   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  دادارق  هارمه  هب  مزال  کرادم  -2

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011875 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

hdmihdmi یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3939

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاس هریخذ  طبار  لوژام  ناونع : 
14011828 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/09/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ناجنز ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس زاس هریخذ   هریخذ طبار   طبار لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4141

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 4242

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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.دیئامرف یراددوخ  هباشم  یتناراگ  هباشم و  یاهالاک  تمیق  هئارا  زا  .تسویپ  تسیل  قباطم  هنایار  تازیهجت  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003191000004 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   460w HE لدم هنایار  رورس  صوصخم  لانرتنیا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TG-3468 لدم  Gigabit هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TM644 لدم میسیب  سوام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناسر مایپ  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   AJA یتراجت مان   CORVID 44 لدم ییوئدیو  رچپک  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  هب  طونم  غلبم  تخادرپ  .دامن  هئارا  تمیق  یتناراگ  تاصخشم و  نامه  اب  تسویپ و  مرف  رد  هدش  دیق  یاهالاک  یارب  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتناراگ  الاک و  تلاصا  دات  رظن  زا  لک  هرادا  نیا  هنایار 

یتسپ دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  هنارهم -  راولب  یوسوم -  هلا  تیآ  ناتسرامیب  رتالاب  گنزاواگ - ) هداج   ) یتوبث داتسا  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513814735 : 

33134303-024  ، 33444007-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452800-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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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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 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ) هکبش ویسپ  تازیهجت  لانیمرت  باوخ  فک  قاری  شوپرد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف 09163400377 سانشراک  ددرگ ) یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغ  رد  دوش  تبث  دک  ناریا  کی  اب  خساپ  )

1201001262000007 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( تسا یمازلا  تیزیو  تیاس  ( ) تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هکبش ( ویسپ  تازیهجت  لانیمرت  باوخ  فک  قاری  شوپرد و  - 
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغ  رد  دوش  تبث  دک  ناریا  کی  اب  طقف  خساپ 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغ  رد  دوش  تبث  دک  ناریا  کی  اب  طقف  خساپ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت لانیمرت   لانیمرت باوخ   باوخ فکفک   قاری   قاری وو   شوپرد   شوپرد ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسیمازلا -  روتکاف  شیپ  لاسرا  تسویپ -  لیاف  قبط  امازلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003374000029 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-34.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  تسیمازلا -  روتکاف  شیپ  لاسرا  تسویپ -  لیاف  قبط  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837611 یتسپ :  دک  مایخ ،  هارراهچ  شبن  - بیغتسد دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37628414-051  ، 37678390-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37678390-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - 24x لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  دیفس -  هایس و  یرزیل  هراک  دنچ  رگپاچ  -  K556UQ لدم هارمه  هنایار  یرازفا - : تخس  تازیهجت  هنایار و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و

یکیرتکلا مئالع  طابترا و  یرازفا  تخس  تازیهجت  هنایار و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001294000094 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
کارا یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیون زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 4444

رتیار رتیار یدید   یویو   یدید   دیفس -  -  دیفس وو   هایس   هایس یرزیل   یرزیل هراک   هراک دنچ   دنچ رگپاچ   رگپاچ - -   K556UQK556UQ لدم   لدم هارمه   هارمه هنایار   هنایار یرازفا - : - : یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
 ...  ... وو  -  - 2424xx  لدم لدم لانرتسکا   لانرتسکا

4545
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و  - Cisco Switch (2960x-24ps-1) - Cisco Switch (2960x-48fps-1) - Cisco Router2921 لماش - : یتارباخم  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتارباخم تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201004728000246 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

یدازآ لیوحت خ  هامود /  دودح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458059-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco Switch (2960x-24ps- 1)  -  Cisco Switch (2960x-48fps- 1)  -  CiscoCisco Switch (2960x-24ps- 1)  -  Cisco Switch (2960x-48fps- 1)  -  Cisco لماش - : - : لماش یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو  -  - Router292 1Router292 1

4646
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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   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455308 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/19هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Foetigate لاوریاف یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 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

5668130HPE-G8 رورس هحفص 20)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5668131 لیاف  حرش  قباطم  کرحتم   GPS هحفص 20)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5668159 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 42)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تامدخ5668194 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5668311 متسیس  یربهار  یروتارپا و  یصصخت و  وینف  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 17)تفایرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یعامتجا5668480 یاه  بیسآ  دصر  هناماس  ینابتشپ  هحفص 17)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FoetigateFoetigate لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4747

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

76-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  لودج  قبط  چنیا  یتعنص 55  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

84169576 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تاعالطا  یروانف  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 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5669156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم لخاد  تخاس  لاو  وئدیو  هاگتسد  شش  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  لماش  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  یتسویپ  کرادمرد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم 

1101001011000125 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادمرد هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  قباطم  لخاد  تخاس  لاو  وئدیو  هاگتسد  شش  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  لماش  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیعس یاقآ  سامت  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماس رد  یتسویپ 

09128168407 ینسحم 88115679

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

لاو لاو وئدیو   وئدیو رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ینمیا  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000091 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: 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 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5668293 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس کیفارت  تیاده  یناسر و  عالطا  ینمیا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131295858 :: 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

یکیفارت یکیفارت ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

کیفارت کیفارت تیاده   تیاده وو   یناسر   یناسر عالطا   عالطا ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/15436 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/1913:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 13:00:001401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668368 :: هرازه هرازه :: 1401/06/1914:30:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  ور  هراوس  رباعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمعو  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لایر  مالعتسا 6500000000  نیا  رابتعا  غلبم 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحتامدخ  ناراکنامیپ -  هتشر 

دشاب یم  هرادا  فکمه  هقبط  رد  عقاو  هقطنم 9  یرادرهش  هناخریبد  مالعتسا :  یاهتکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
هقطنم 9 یرادرهش  ناروالد 6  هدننک :  رازگرب  سردآ 

31295516 نفلت :   :: 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 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/06/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668388 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  طاقن  ریاس  ناسحا و  یاه  یعرف  ور  هراوس  ربتعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یماصتعا نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

09153120321 :: 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

ورور هراوس   هراوس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمعو   تایلمعو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5252

هقطنم هقطنم حطس   حطس طاقن   طاقن ریاس   ریاس وو   اهاه   یعرف   یعرف ورور   هراوس   هراوس ربتعم   ربتعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  دالوف  رهش  ریت  تفه  نادیم   ( رباع ییامنهار  غارچ   ) یکیفارت تازیهجت  لیاسو و  بصن  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط 

1101093426000085 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( رباع رباع ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ  ) ) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ سراپ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  ولیک  یلودج 1000  یرفسف  زبس  ولیک و  یلودج 800  یرفسف  دیفس  گنر  دیرخ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000146 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SANDORA SETIA یتراجت مان   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  گنر 605  دک  زبس  ناسرودروب  یلودج  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ادرف نارگ  یمیش  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ادرف  نارگ  یمیش  یدیلوت 
لطس 1000 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح یدیکلآ  یلودج  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 800 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر یلودج -  -  یلودج کیلیرکا   کیلیرکا گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدیس یرادرهش  تهج  ینتب  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000071 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 7150 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 عافترا  20x30x35x10 cm داعبا ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 
ددع 7150 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم هئارا  هیوست  تهج.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یرادرهش  برد  ات  لمح  هنیزه.تسا  تسویپ  لیاف  کالمودشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یعوجرم  هنیزه  ینف  تاصخشم  تریاغم  تروص  رد.تسا  مزال  یعامتجا  نیمات 

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآدیس دابآدیس یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج ینتب   ینتب مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 48 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kkrq5fl93xkp3?user=37505&ntc=5668767
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5668767?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جدننس هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم ) جدننس ود  هقطنم  یرادرهش  حطس  رباعم  یناتسمز  یشاپ  کمن  تایلمع  ماجنا  تهج  یناتسمز  کمن  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لوا

1101005694000179 زاین :  هرامش 
جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدمحم یداه  هدننک  هضرع  عجرم  نارگیت  یتراجت  مان   g 150 نک بایسآ  رد  اب  تپ  فرظ  تشرد  هناد  کمن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج یزکرم  شخب  یدیاق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هتلافسآ  رتم  هدراهچ  ضرع  اب  نابایخ  .رتم  هدراهچ  لوط  ود و  ضرع  هب  درادناتسا  طیارش  اب  هاک  تعرس  ددع  ود  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکنامیپ  اب  ینمیا  مئالع  بصن  .دشاب 

1101098092000002 زاین :  هرامش 
مج یزکرم  شخب  یدیاق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم   56 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 
مج رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7559151113 یتسپ :  دک  یدئاق ،  یاتسور  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37685147-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37685147-077 :: 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 یناتسمز   یناتسمز یشاپ   یشاپ کمن   کمن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج یناتسمز   یناتسمز کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

هاک هاک تعرس   تعرس ددع   ددع ودود   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5858

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

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

تامدخ5668194 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  یلم  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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زارف 1200 لدم  نارامیس  یلیر  یگنیکراپ  برد  کیتام  وتا  سکبریگ  روتوم  ورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000509 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یحوبص اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم کیناکمورتکلا  گنیکراپ  برد  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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

یلیر یلیر یگنیکراپ   یگنیکراپ برد   برد کیتاموتا   کیتاموتا سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  قباطم   . یقرب هرک  رک  ینهآ و  ظافح  گنیکراپ و  ینهآ  بزد  ضیوعت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000115 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال 09357457229 یگنهمه  تهج  تسا .  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسا و  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503414-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامدخ5668194 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرک   هرک رکرک   وو   ینهآ   ینهآ ظافح   ظافح وو   گنیکراپ   گنیکراپ ینهآ   ینهآ برد   برد ضیوعت   ضیوعت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یرادناتسا   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربملیف یکینورتکلا و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000212000021 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   HDX MICA لدم میسیب  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   AC-V700A یرادربملیف نیبرود  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL1870 لدم درادناتسا  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
شنمایرآ یربک  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   GB 2 تیفرظ  ICD-PX 312 لدم یراگنربخ  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

نامسآ هاگن  رتسگ  لاب  روانف  هدننک  هضرع  عجرم   DJI هدنزاس عجرم   Mavic 2 pro لدم ییاوه  یرادربریوصت  رتپوکداوک  داپهپ  الاک :  مان 
دنورف 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  هداد  تدوع  تروصنیا  ریع  رد  دشاب  هتشاد  لماک  یناوخمه  فیدر  ره  رد  تاحیضوت  اب  تسیاب  یم  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  یرادناتسا و  رابنا  جوسای  الاک  لبوحت  لحم 

7591873149 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  یرادناتسا  - نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226011-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227931-074 :: 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

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یرادناتسا   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربملیف یرادربملیف وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000212000022 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  یزاسلباک  تاجناخراک  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   KV 1-0/6 ژاتلو  2x1/5 mm^2 عطقم حطس   PVC قیاع سنج  سم   NYRY قرب لباک  الاک :  مان 
ناریا یزاسلباک  تاجناخراک  هدننک  هضرع 

رتم 100 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
شواک هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان  یددع  فیک 1  پیز  هتسب   PC-50CM6UTP لدم  m 0/5 لوط  CAT6 UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   NS-3U8PU6UTP لدم  CAT6 UTP هکبش تکوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  یددع  نتراک 100  یدنب  هتسب  عون   cm 4/5 عافترا  10x10 cm داعبا راکور  یشک  میس  دربراک  وراس  لدم  دیفس  کپ  میاه  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
وراس قرب  عیانص  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH یتراجت مان   VG4-A-PA2 لدم هیذغت  عبنم  هارمه  هب  یزیوآ  هخاش  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   ITR-IPSP254-WL25X لدم لاتیجید  لاکتیپا و  موز  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تمیق  تسویپ  تسیل  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  یرادناتسا و  رابنا  جوسای  الاک  لیوحت  لحم 

7591873149 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  یرادناتسا  - نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226011-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227931-074 :: 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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد راک و30 عورش  زا  دعب  دصرد  باسح 70 هیوست  هقیرط  دوش  هعلاطم  تسویپ  یتراظن  نیبرود  هزورپ  یارجاو  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزورپ  مامتا  زادعب  زور  120

1101098201000001 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  نشلگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-LPB240F12 لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یدمحا

ددع  1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 

ددع  6 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9318744637 یتسپ :  دک  نشلگ ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: 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

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ یارجاو   یارجاو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشدمحم یرادرهش   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناخ 09122689664 هرق  یاقآ  وگخساپ :  نفلت  یرادرهش  تمالس  هناخ  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005314000050 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخ 09122689664 هرق  یاقآ  وگخساپ :  نفلت  یرادرهش  تمالس  هناخ  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177818786 یتسپ :  دک  رهشدمحم ،  یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  هر -)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204401-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201334-026 :: 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

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  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 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدبع دومحم  اب  سامت  ناویرم ،  یکشزپماد  هکبش  ماجنا  لحم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یتینما  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09189724094

1101003415000043 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ نازومآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZX یتراجت مان   ZX-6008 لدم  DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدبع 09189724094 دومحم  اب  سامت  ناویرم ،  یکشزپماد  هکبش  ماجنا  لحم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یتینما  نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یتینما   یتینما نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 48 ھحفص 46 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 افطا   افطا  "  " 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " 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 " ) " ) 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( 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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینوم5668173 متسیس  زا  لاکشا  هحفص 20)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تامدخ5668194 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

تاقلعتم5668790 هارمه  هب  یتینما  نیبرود  هحفص 42)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

نامتخاس5668389 قیرح  مالعا  یارجا  مزاول و  هحفص 25)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5668468 نیبرود  هژورپ  یارجاو  بصن  هحفص 42)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

تامدخ5668194 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

تامدخ5668194 هئارا  ریمعت و  یرادهگن ،  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
رورم روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  کی  تازیهجت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یفیک -  یبایزرا  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  دانسا   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5668999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لامش 1  نهآ  هار  لک  هرادا  هاگرذگ  رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدودحم  رد  هاگرذگ  دودح 38  رد  ارجا  لحم  هام  ارجا 4  تدم 

لایر  7.058.498.010 دروارب :  غلبم 

راک دادعت  نا  رد  هک  هطوبرم  تنیرپ  مامضنا  هب  ار  دوخ  یدنب  هبتر  یپک  دنشاب و  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هتشر  هبتر 5  یاراد  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  یفیک  یبایزرا  نامز  رد  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  دشاب -  صخشم  یدنب  هبتر  عون  زاجم و  تیفرظ  ماوت  غلبم  و 

ددرگ یم  یاضاقتم  فذح  بجوم 
یهگآ لصا  هب  عوجر  .... 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنبهار  :: 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

هاگرذگ5668999 رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 48)یزاسهب و  دنبهار  ( دنبهار

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ششوپ5668209 تحت  یاه  هعومجم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هاگرذگ هاگرذگ   3838 ردرد   دنبهار   دنبهار اباب   زاجم   زاجم حطس   حطس مهمه   تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 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 48 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/maw2dyxdphmd5?user=37505&ntc=5668999
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5668999?code=37505
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