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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 24

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2222 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2323))

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

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

زا 33 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

زا 33 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( 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 33 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005380000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تشه  تدم  هب  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک

تراجت  :: عبنم خرومعبنم حبص  تعاس 10  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681935 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  یناکم  تاعالطا  هناماس  رد  رباعم  ییانشور  فیعض و  راشف  هکبش  یداع ، نیکرتشم  تاعالطا  تبث  تشادرب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 16.270.000.000  غلبم  - 

روشک یا  هنایار  یفنص  نمجنا  زا  تیحالص  دات  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  هتشر  رد  دیرگ 4  لقادح  یاراد  یاه  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش هب  تارداص  کناب  رهپس  هجو  رد  یزیراو  شیف  لایر  دانسا 500.000  دیرخ  غلبم  لایر -  هدرپس 1.313.500.000  غلبم  دیآ -  یم  لمع  هب  توعد  رابتعا  یاراد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ادهش و ...  نادیم  هبعش   0101852918003

ینابیتشپ روما  ردص ،  یسوم  ماما  نابایخ  کارا ، : یناشن هب  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  : یناشن تکرش و  مان   :: سردآ سردآ
سنارفنک نلاس  ییاشگزاب  لحم  هناخریبد .  دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ردص ، یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد ، نادیم  کارا ، : ییاشگزاب لیوحت و 

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش 

08632228038 - 08632226033 - 08633245248 - 02141934 :: نفلت :: setadiran.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

یناکم یناکم تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور وو   فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش یداع ، ، یداع نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 33 ھحفص 4 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/06/30هرامش تعاسات 11  خیرات 1401/06/23  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682095 :: هرازه هرازه تعاس 12/15دکدک   یفیک 1401/07/19  یبایزرا  یسررب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاسریز  تاطابترا  تکرش  ( IGW  ) للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 1/500/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 36/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 50/000/000  شورف  یاهب 

لقادح یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر  رازفا ،  تخس  ای  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  رد  کی  هبتر  ناونع  اب  یکیتامروفنا  یاهتکرش  ربتعم  تیحالص 
اب یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  طسوت  هدش  رداص  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ینابیتشپ  تامدخ  ود  هبتر 

دنشاب هصقانم  عوضوم  صوصخ  رد  ینامز  ظاحل  هب  یفاک  رابتعا 

هقبط 8 تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17  یدنق  دیهش  نابایخ  یور  هبور  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ

88466779 :: نفلت :: www.setadiran.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

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC -ALCATEL Lucent -TE -01965 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/6/27هرامش  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIP لکتورپ اب  هکبش  تحت  نفلت  طخ  سنسیال  نیمات 620  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 2.000.000.000  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  نازیم 

تکرش مان  هب  یهگا  لصارد  جردنم  ابش  هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سراف جیلخ  هراتس  تفن 

هراتس تفن  تکرش  ییافکدوخ  راولب  تفن  نادیم  تفن  تعنص  راولب  ریمخ  ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب  یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
یلخاد 2597 نفلت 07631310000  اهدادرارق  یقوقح و  روما  سراف  جیلخ 

07631313357-07631312677 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07631313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

للملا للملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

SIPSIP لکتورپ   لکتورپ اباب   هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت طخطخ   سنسیال   سنسیال   620620 نیمات   نیمات 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 33 ھحفص 5 
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یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15:00   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682177 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   کی  زور  تعاس 10   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتامدخ 190 درامشرس   USSD سیورس کمایپ و  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  7/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - فکسه هقبط   C کولب تشادهب ،  تازو  یزکرم  داتس  نامتخاس  ناشفارز --  کسالف و  نیب  قرش  کناویا  راولب  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت  هاگشناد   :: سردآ سردآ
یزکرم هناخریبد  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001020000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب سایقم  کاپ  ریذپ و  دیدجت  یاههاگورین  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تیریدم  عماج  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USSDUSSD  سیورس سیورس وو   کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 44

هاگورین هاگورین یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ثادحا   ثادحا تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس 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 33 ھحفص 6 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  نامزاس  یارب  نیماد  اتید  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رهم  هنسحلا  ضرق  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8800/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم ناوخشیپ  نشیکیلپا و  رپوس  یزادنا  هار  تهج  لاتیجید  یاه  سیورس  اهدنیارف و  هچراپکی  مرفتلپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تراک همان و  یفرعم  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم ییاسانش 

مجنپ هقبط  ناریا  رهم  هنسحلا  ضرق  کناب  نامتخاس  کالپ 115  دراطع ، هچوک  شبن  یناقلاط ، نابایخ  هب  هدیسرن  یبونج ، حتفم  نابایخ  نارهت  لیوحت   :: سردآ سردآ
هناخریبد  ینابیتشپ  لک  هرادا 

هچوک شبن  یناقلاط  نابایخ  هب  هدیسرن  یبونج  حتفم  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  هدیازم  هصقانم و  هناخریبد  کناب  ینابیتشپ  لک  هرادا  دانسا  تاعالطا و  تفایرد 
ناریا رهم  هنسحلا  ضرق  کناب  نامتخاس  دراطع 

لک هرادا  هدنیامن  یلخاد 1354  91006005 ینابیتشپ لک  هرادا  هدنیامن   :: نفلت نفلت
4122 یلخاد  91006005 تاطابتراو یروآنف 

:: 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

روشک روشک یایا   هداج   هداج لقنو   لقنو لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار نامزاس   نامزاس یارب   یارب نیماد   نیماد اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

یزاجم یزاجم ناوخشیپ   ناوخشیپ وو   نشیکیلپا   نشیکیلپا رپوس   رپوس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه سیورس   سیورس وو   اهدنیارف   اهدنیارف هچراپکی   هچراپکی مرفتلپ   مرفتلپ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 33 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j9ehuuf4w6yud?user=37505&ntc=5682234
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682234?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/taztp9jtwxq5d?user=37505&ntc=5682323
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682323?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لالقتسا داهج  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682376 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاه  تکرش  زین  هسسوم و  نیا  هکبش  تخاسریز  حالصا  یزاس و  هچراپکی  حرط  قباطم  دوخ  هکبش  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  دیرخ  غلبم 

ینابیتشپ یرادا و  روما  هقبط 12 ، کالپ 5 ، یریصم ، هچوک  شبن  داهج ، نادیم  یقرش  بونج  علض  نارهت ،  :: سردآ سردآ

02181362010 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003012000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  نامزاس   core چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

-17 کالپ - قشمد نابایخ   - یبونج نیطسلف  نابایخ  - زرواشک راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسسوم هسسوم نیا   نیا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی حرط   حرط قباطم   قباطم دوخ   دوخ هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ ارجا   ارجا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

روشک روشک یایا   هداج   هداج لقنو   لقنو لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار نامزاس   نامزاس   corecore چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 33 ھحفص 8 
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

18،000،000،: دروآرب غلبم  دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  یتارباخم  تخاس  ریز  هکبش  ءاقترا  دوبهب و  تازیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

للملا5682095 نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5682120SIP لکتورپ اب  هکبش  تحت  نفلت  طخ  سنسیال  هحفص 4)نیمات 620  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5682177USSD سیورس کمایپ و  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  هحفص 4)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نشیکیلپا و5682323 رپوس  یزادنا  هار  تهج  لاتیجید  یاه  سیورس  اهدنیارف و  هچراپکی  مرفتلپ 
یزاجم ناوخشیپ 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حالصا5682376 یزاس و  هچراپکی  حرط  قباطم  دوخ  هکبش  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا  تازیهجت  نیمات 
هسسوم نیا  هکبش  تخاسریز 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

طوطخ طوطخ یتارباخم   یتارباخم تخاس   تخاس ریز   ریز هکبش   هکبش ءاقترا   ءاقترا وو   دوبهب   دوبهب تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 33 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک یوریندار  یتعنص  یاه  حرط  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 101/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/6/22  زا   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رادقم 200٫000  هب  یلیر  روتنک  درب  تاعطق  ژاتنوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 2.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لایر  ) هصقانم رد  تکرش  هتفس  ای  کچ  همانتنامض  غلبم   - 1.800.000.000 لایر )  ) هصقانم رد  تکرش  هجو  هدرپس  یکناب و  همانتنامض  غلبم  .دشاب 

2.160.000.000

 - یدعس عطاقت  زا  دعب  جاتحم -  ادخان  هچوک  نامداد -  عطاقت  زا  دعب  یدازحرف  راولب  تعنص -  نادیم  برغ - ) کرهش   ) سدق کرهش  نارهت -  تفایرد :   :: سردآ سردآ
هب تاصقانم  دحاو  کالپ 5  هچوک 14 -  زرواشک -  راولب  نامرک -  یزکرم  رتفد  سردآ  ای  نفلت 02188575323-25 و 09138633056  کالپ 20  تسار  تمس 

نفلت 03432132554 و 09131968044 هرامش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 00200 ٫٫ 000000 رادقم   رادقم هبهب   یلیر   یلیر روتنک   روتنک درب   درب تاعطق   تاعطق ژاتنوم   ژاتنوم ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 33 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش خیرات  ات  خیرات 1401/06/15  زا   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/00  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681902 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/07/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکیفارت یئزج  هس  یئزج -  ود   ) یئزج دنچ  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 12/000/000/000 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه.تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  هدرپس 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -  : لحم شیاشگ :  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  خیرات 1401/6/22  زا   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682463 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زیخ هثداح  طاقن  یاچداش و  هناخ  دور  یزاس  نمیا  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  11.978.983.167 هیلوا :  دروآرب 

لوبق ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  هدرپس 559.000.000  غلبم  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رد  هینبا و 5  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه.تسا  راتخم  تاداهنشیپ 

-

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بجع  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکیفارت یکیفارت یئزج   یئزج هسهس   یئزج -  -  یئزج ودود    ) ) یئزج یئزج دنچ   دنچ گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن وو   هناخ   هناخ دور   دور یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 33 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  هدرشف  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیظنت دس  دور و  هدنیاز  دس  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  بصن و  هیهت ، 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 سردآ

یلخاد 2196  03136615360 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.esrw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03136611128 :: 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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

حبص تفه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  هناماس  تازیهجت  تس  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دسدس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1414

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تستس     22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 33 ھحفص 12 
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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 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682082 :: 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
1101092410000754 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 : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارگراثیا روماو  دیهشداینب  ینامزاس  یاه  یناگیاب  ویشرآ  عماج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000048 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: تسویپ یاه  لیاف  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا عماج   عماج تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ وو   ارجا   ارجا بصن   بصن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1616

ینامزاس ینامزاس یاه   یاه یناگیاب   یناگیاب ویشرآ   ویشرآ عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 33 ھحفص 13 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربارت هزیناکم  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000669 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/01 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

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یربارت یربارت هزیناکم   هزیناکم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /VIBROCONTROL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101093498005146 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامرآ شزادرپ  هنیهب  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   ABP یتراجت مان   vibro control 300 لدم تاشاعترا  رلرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/06 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311463-1469-1458-1457-1461

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIBROCONTROLVIBROCONTROL ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   . تسویپ تسیل  قبط  یقرب  مزاولو  پمالو  رشالف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001026 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   VLS100AV-ADV-20 لدم یناشن  شتآ  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571045-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب مزاولو   مزاولو پمالو   پمالو رشالف   رشالف ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   - تسویپ لیاف  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000059 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24WS-S50 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت  هدنشورف - هدعب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت  تسا - هباشم  دک  ناریا  هدش -  تسویپ  لیاف  قباطم  هکبش  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ! هباشم دک  ناریا  تسویپ - لیاف  قباطم  هکبش  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000060 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   - یروف لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت  دوش -  هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2 12 1

 ! ! هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 33 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/br4dpm4s6xsx2?user=37505&ntc=5681963
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5681963?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qgcqe7ck4d2xx?user=37505&ntc=5682047
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682047?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف   Odf هداتسیا کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000118 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ( core-288 EKAMHCO0097  - روناسر رطاف  یرون  ( ربیف   Odf هداتسیا کر  - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  لاسرا ه  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - یزادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
27935729 یملسم یاقآ  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف   OdfOdf  هداتسیا هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءازخا 005 تخادرپ  هوحن ی  یکیتسالپ 25+16*3  راد  شکور  تخت  لباک  یکیتسالپ 16*3 و  راد  شکور  تخت  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دنشاب یم  تیولا  رد  یناتسا  یاهتکرش   1403/6/26 دیسررس

1101005117000867 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-168233 لدم  m 3 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140250 لدم  m 25 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب هیلخت و  لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  دیسررس 1403/6/26 ءازخا 005  هنازخ  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33** 1616 یکیتسالپ   یکیتسالپ راد   راد شکور   شکور تخت   تخت لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک باسح  تریدم  هناماس  یزادنا  هار  هبزاین  یفرصمدناب  یانهپو  یسرتسد  تیریدم  موزلو  تنرتنیا  لاصتا  یارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  (Accounting)

1101010001000053 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اوآرهپس یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دودحمان  مجح   MB 5+18 دناب یانهپ  یصاصتخا   wireless تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 1 دادعت : 

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

قبط (Accounting  ) ناربراک باسح  تریدم  هناماس  یزادنا  هار  هبزاین  یفرصمدناب  یانهپو  یسرتسد  تیریدم  موزلو  تنرتنیا  لاصتا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تسیل 

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

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

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب دناب یانهپ   یانهپ یصاصتخا   یصاصتخا   w ire lesswireless تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2525

گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ طیارش  ساسا  رب  نداعم  گنیروتینام  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000233000010 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI لدم  cm 60 قمع  U 9 عافترا یراوید  کر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   SFTP لدم  m 1000 لوط  CAT6 A هکبش لباک  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
ددع 1000 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   POE لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RBLHG-5nD لدم  GHZ 5/8 سناکرف  LHG یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
کی رفص و  یاه  هداد  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXT/LTE لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515859151 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص  نامزاس  یرادرهش  نابایخ  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38227002-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247643-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوم سوم دپدپ   وو   چیئوس   چیئوس -- CD-DVDCD-DVD-- لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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09133217465 ینف سانشراک  هارمه  هرامش  - تسویپ مرف  تاصخشم  قبط  سوم  دپ  چیئوس و  -CD-DVD- لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000173 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   RIVISION یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 700 تیفرظ ماخ   CD الاک :  مان 
یطوق 20 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   DATA WRITE یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 4700 ماخ  DVD الاک :  مان 

یطوق 20 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   TOPRINCOVER DVD+R یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 4700 ماخ  DVD الاک :  مان 
یطوق 2 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   TRENDNET یتراجت مان   TK -803R لدم  KVM 8 -port USB Rack mount روتینام چیئوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK هدنزاس عجرم   D-LINK یتراجت مان   D-Link 8 Port لدم تروپ   KVM 8 چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   MANS4 لدم رتنیرپ   USB لباک الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET یتراجت مان   m 1/5 لوط  I200 لدم رتنیرپ  طبار   USB لباک الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: 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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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم  روتپادآ  لنپ -  چپ   - ODF- OSDF تساک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000117 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم  روتپادآ  لنپ -  چپ   - ODF- OSDF تساک - 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دوش  تیور  تامدخ  حرش  تسویپ و  همیمض  یراذگ  تمیق  زا  لبق  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یملسم 27935729 یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5682435 نیبرود  هکبش و  لباک  تست  هحفص 29)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام5682457 تازیهجت  هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتپادآ روتپادآ لنپ -  -  لنپ چپچپ    -  - ODF-  OSDFODF-  OSDF  تساک تساک ناونع : : ناونع 2828

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

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه یسمل  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000277 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه زبس  میمصت  هدننک  هضرع  عجرم  چات  یس  یتراجت  مان   LSE2086EB لدم  in 86 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  WI_FI دناب ود  لوژام  هارمهب  چنیا   LED 4k 86 دنمشوه یسمل  رگشیامن  کالم  دشاب و  یمن  کالم  اهدک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ  شریذپ  زا  نیاربانب 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه یسمل   یسمل رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرشب  هیاپ  اب  هارمه  یرهش  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000032 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس زمرق  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 20 زیاس یعلض  شش  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 306 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  سایق  نشور  یاقآ  یدشرم و 09173747318  یاقآ  یاه 09171752349  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه یرهش   یرهش رباعم   رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  گنر  اب  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000031 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  سایق  نشور  یاقآ  یدشرم و 09173747318  یاقآ  یاه 09171752349  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآدعس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cm 35 عافترا  50x12 cm داعبا یسرپ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090072000014 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  دابادعس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نادار لیعمسا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 35 عافترا  50x12 cm داعبا یسرپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسانم تیفیکاب   cm 35 عافترا  50x12 cm داعبا یسرپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7566114358 یتسپ :  دک  دابادعس ،  رهش  ناجزارب  ناتستشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34832332-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34833533-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج ودود   گنر   گنر اباب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 3131

یسرپ یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 33 ھحفص 26 
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(( 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

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتسا برد  ای  ظافح  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000073 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رد 4 داعبا 3  هب  لیتسا  یا  هدرن  ظافح  - 

رد 3 یطوق 3  اب 
وش زاب  هارمه 2  هب 

لماک بصن  و 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

باب  1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعب  بصن و ...  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: 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

لیتسا لیتسا برد   برد ایای   ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالقا  زا  یکی  هب  طوبرم  هباشم و  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  مالقا  ریاس  ییوشک و  برد  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورفرد  یروف  لیوحت.یراک  زور   60 تخادرپ

1101001621000101 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان  کیتاموتا  رد  لدم 746  ییوشک  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب لباقم  یرفاسم  کی  لانیمرت  هامرویرهش  خروم 22 حبص  تعاس 9  دیدزاب  خیرات.تسا  یمازلا  دیدزاب  .دسرب  ینف  رظان  دات  هب  دیاب  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ناماس

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   مالقا   مالقا زازا   یکی   یکی هبهب   طوبرم   طوبرم وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو   ییوشک   ییوشک برد   برد روتوم   روتوم ناونع : : ناونع
.هر .هر ماما   ماما هاگدورفرد   هاگدورفرد یروف   یروف لیوحت.یراک   لیوحت.یراک زور   زور   6060 تخادرپ تخادرپ

3434

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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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتشه رتم و  ود  ضرع  داعبا  هب  رفن  هنازور 200 ددرت  یارب  وش  زاب  هگنلود  یدود  هشیش  هگنل  کیتاموتا 4 یمشچ  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تناس تسیب  ور  رتمود  عافترا  تناس و 
1101003045000156 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یقارشا  سدنهم  یاقآ  هرامش 09123798430  اب  یلیمکت  تاعالطا  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: 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

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

ددرت ددرت یارب   یارب وشوش   زاب   زاب هگنلود   هگنلود یدود   یدود هشیش   هشیش هگنل   هگنل کیتاموتا  44 کیتاموتا یمشچ   یمشچ برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3535

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  هکبش و  لباک  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000286 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  رتست  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش لباک   لباک تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636

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 " ) " ) 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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  طیارش  مامت  تیاعر  تسویپ -  لیاف  ساسارب  نداعم  گنیروتینام  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000233000011 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340C27WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340B17WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340D83WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   NVR6B32P-W11-8H لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515859151 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص  نامزاس  یرادرهش  نابایخ  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38227002-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247643-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5682457 تازیهجت  هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدزاود زاگو  بآ  لوسپک  ددع  کی  --- ییولیک 4( زاگو ردوپ  ) یردوپ لوسپک  ددع  کی  ییولیک -- شش   CO2 لوسپک ددع  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  -- یرتیل

1101092948000240 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   kg 6/8 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 4 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

میسن یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   CO2 لدم  kg 6 تیفرظ یدالوف  سنج  یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 
نیوزق

ددع 3 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 12 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  لاسروویب  عیام  تزا و  زاگ  اب  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هام  3 ات 2 هیوست --- 09054539495 رهم کین  مناخ  ینف  تاعالطا  تهج  -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

کی5682008 --- ییولیک 4( زاگو ردوپ  ) یردوپ لوسپک  ددع  کی  ییولیک -- شش   CO2 لوسپک ددع  هس 
تسا هباشم  دک  ناریا  -- یرتیل هدزاود  زاگو  بآ  لوسپک  ددع 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

---- یرتیل یرتیل هدزاود   هدزاود زاگو   زاگو بآبآ   لوسپک   لوسپک ددع   ددع کیکی   --- --- ییولیک ییولیک 44(( زاگو زاگو ردوپ   ردوپ )) یردوپ یردوپ لوسپک   لوسپک ددع   ددع کیکی   ییولیک -- -- ییولیک شششش     CO2CO2 لوسپک   لوسپک ددع   ددع هسهس   ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا

3838
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005166000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682244 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاپمس و زکرم  ینفلت  یاه  سامت  یریگیپ و ...  راک ،  عاجرا  هطوبرم ،  یاهرازفا  مرن  رد  تبث  ییوگخساپ ،  تهج  ورین  نیمات  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم  ناتسرهش  رد  رقتسم  هدید  شزومآ  یورین  رفن  دادعت 20  هب  لاعف  نیکرتشم  نایضاقتم و  تامدخ  ییوگخساپ 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زکرم ینفلت  یاه  سامت  یریگیپ و ...  راک ،  عاجرا  هطوبرم ،  یاهرازفا  مرن  رد  تبث  ییوگخساپ ،  تهج  ورین  نیمات  تامدخ  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دهشم ناتسرهش  رد  رقتسم  هدید  شزومآ  یورین  رفن  دادعت 20  هب  لاعف  نیکرتشم  نایضاقتم و  تامدخ  ییوگخساپ  تاپمس و 

 800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

گنهرف 28 و 30 نیب   ، 9188986685 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامزاس5682092 یاه  یناگیاب  ویشرآ  عماج  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایضاقتم و5682244 تاپمس و  زکرم  ییوگخساپ  تامدخ  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
لاعف نیکرتشم 

هحفص 33) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یربارت5682249 هزیناکم  هناماس  زا  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

دس5682098 یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  بصن و  هحفص 12)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاعف لاعف نیکرتشم   نیکرتشم وو   نایضاقتم   نایضاقتم وو   تاپمس   تاپمس زکرم   زکرم ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 33 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/btzu237k2qwqf?user=37505&ntc=5682244
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682244?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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