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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 16

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

140 1140 1 رهم   رهم   44 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1818 ))

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

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

زا 29 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 29 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

زا 29 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

زا 29 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  16:00 تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  خساپ : شسرپ و  هسلج   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم  16:00 تعاس :  یفیک : یبایزرا  خساپ  لاسرا   - 1401/07/16

5723339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ویشرآ رازفا  مرن  رد  تاعالطا  دورو  یرادربریوصت و  ( ) 2 زاف ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1 یبونج  رادید  نابایخ  کدوک -  ناهج  هار  راهچ  زا  دعب  یناقح -  دیهش  هارگرزب  کنو -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

84931 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88651191 :: سکف :: info@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناگیاب یناگیاب کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   یهدناماس   یهدناماس 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 29 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دازآ هقطنم  یاه  هاگدورف  ردانب و  تیریدم  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
شیک

نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/847/8/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  خروم 1401/07/04  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 15:00  یرادا 

ناریا  :: عبنم تیاغلعبنم دانسا  شورف  تلهم  مامتا  خیرات  زا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15:00 

5723671 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک یللملا  نیب  هاگدورف  دیدج  لانیمرت  زاین  دروم  لاو ) وئدیو   ) یلخاد یاضف  یاهرگشیامن  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر لداعم 182.044.500.000  وروی   606.815 دروآرب :

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 4.240.890.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   2.000.000

، شیک یراجتردنب  یقرش  هلکسا  نابایخ  رد  عقاو  یرادا  نامتخاس  ناریا ، راولب  شیک ، هریزج  : رازگ هصقانم  یزکرم  رتفد  هصقانم : تاکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
زا رتالاب  اقیرفآ ، هارگرزب  : نارهت رتفد   - 076-44424853: نفلت شیک -  دازآ  هقطنم  یاه  هاگدورف  ردانب و  تیریدم  هعسوت و  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد 

86084768-021 نفلت : شیک -  دازآ  هقطنم  نامزاس  نامتخاس  کالپ 45 ، شیک ، هچوک  شبن  کدوک ،) ناهج   ) یناقح دیهش  هار  راهچ 

یلخاد 155  07644424853 :: نفلت :: tender.kishports.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم مئاق  لته   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک یاهریش  گنیریاو و  متسیس  یارجا  تراظن و  یحارط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم مئاق  لته   :: سردآ سردآ

09213247745 :: 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

(( لاو لاو وئدیو   وئدیو  ) ) یلخاد یلخاد یاضف   یاضف یاهرگشیامن   یاهرگشیامن بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

یلرتنک یلرتنک یاهریش   یاهریش وو   گنیریاو   گنیریاو متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تراظن   تراظن یحارط   یحارط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/06/29  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723301 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723329 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  لیابوم  تیاس  یزاسهب 950  یزاس و  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

PTNPTN  تازیهجت تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44

لیابوم لیابوم تیاس   تیاس   950950 یزاسهب   یزاسهب وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 29 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xgs5m9lcrl5u5?user=37505&ntc=5723301
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723301?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/czs735ynxfyv3?user=37505&ntc=5723329
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723329?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/57/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/07/02 زا : تلهم   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/07/06  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723362 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/07/09  - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنوبآ ضیوعت  یزکرم و  تیوقت  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723365 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sfp تازیهجت دروکچپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732244702 :: 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

هنوبآ هنوبآ ضیوعت   ضیوعت وو   یزکرم   یزکرم تیوقت   تیوقت حرط   حرط ناونع : : ناونع 66

sfpsfp  تازیهجت تازیهجت دروکچپ   دروکچپ ناونع : : ناونع 77

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

اب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدمت  هبتر و  حالصا  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( هدرشف شور  هب  یفیک (  یبایزرا 

1401/07/04 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

 : تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  ناوخارف   - 1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
2001001022000031

خروم 12/7/1401 هبنش  هس  زور  تعاس 11 ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tic.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات  داتس  هناماس  رد  تبث   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
26/7/1401

5723550 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 12:15  یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 26/7/1401

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  هدام 12  دنب ج  ییارجا  همان  نیئآ  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  قباطم  دراد  رظن  رد  تخاسریز  تاطابترا  تکرش 
دروآرب اب  تاعالطا ) یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمأت  دیرخ و  روظنم (  هب  هدرشف ) شور  هب  یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع 

زارحا یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  نامزمه  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  قوف  دیرخ  مادقا و  لایردرایلیم ) تصش  تسیود و   ) لایر  260.000.000.000
تیحالص دات  همانیهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر  ناونع  اب  یکیتامروفنا  یاهتکرش  ربتعم  تیحالص 
.دیامن  راذگاو  دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  دنشاب ،  هصقانم  عوضوم  صوصخرد  ینامز  ظاحل  هب  یفاک  رابتعا  اب  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا 

هکدشاب یم  لایر )  نویلیم  تسیود  درایلیم و  هدزای  راک 11.200.000.000 (  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و 
لباق رودص و  نامز  زا  هام  هس  هیلوا  رابتعا  تدم  اب  طرش و  دیق و  نودب  تشگرب ،  لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم 

نیمضت همان  نیئآ  قباطم  تخاسریز و  تاطابترا  تکرش  مان  هب  یلخاد  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  رگید  ههام  هس  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  انب  دیدمت 
.دنیامن تبث  داتس  هناماس  رد  ار  نآ  ریوصت  هیهت و  هصقانم  دانسا  همیمض  هصقانم ) طیارش  تسویپ  مرف  ) یتلود تالماعم 

هصقانم طسوت  دیاب  هک  دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 9 % اب  لایر )  نویلیم  هدزناپ  لایر (  غلبم 15،000،000 دانسا :  شورف  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تخادرپ  روکذم  هناماس  قیرط  زا  نارگ 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب و   :: سردآ سردآ
یوربور نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و 

88466779 راگنرود :  متشه ، هقبط  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ، یدنق ،  دیهش  نابایخ 
دانسا شورف  دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، لیوحت 

:: نفلت :: www.setadiran.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

DNSDNS نابیتشپ   نابیتشپ داجیا   داجیا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 29 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/an35tb424xger?user=37505&ntc=5723550
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723550?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/07/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 01-14010614 زاوها  یتارباخم  زکرم   ، نآ یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  لاکیناکم و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 15.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09125052634 هرامش  :: 81717806 و  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 17   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723559 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001010000030   ATN یدروناوه تخاس  ریز  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابآرهم - هاگدورف  سردآ  : فلا یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

63148286 :: 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 99

یدروناوه یدروناوه تخاس   تخاس ریز   ریز هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت 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 29 ھحفص 10 
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ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5723671( لاو وئدیو   ) یلخاد یاضف  یاهرگشیامن  بصن  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 29 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t9dsmvshddxq5?user=37505&ntc=5723630
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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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  تیاغل  خیرات 1401/06/27  زا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم  13:00 تعاس :  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723273 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رگید  یکیفارت و  یسکوپا ،  بسچ  یربب ، مشچ  رپاتسا ،  یا ،  هبرگ  مشچ  خیم ، لگ  : لیبق زا  یکیفارت  ینمیا و  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10.000.000.000 رابتعا : اب 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500.000.000 هدرپس :

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب ، هنایاپ 22  بنج  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

شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-1401339 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/7/2   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sksco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردنه نیمات  تخاس و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش  سراف  جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یئاجر  دیهش  هداج  رتمولیک 13  سابعردنب   :: سردآ سردآ

31918824-076 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5723671( لاو وئدیو   ) یلخاد یاضف  یاهرگشیامن  بصن  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقلعتم تاقلعتم رگید   رگید وو   یکیفارت   یکیفارت یسکوپا ،  ،  یسکوپا بسچ   بسچ یربب ، ، یربب مشچ   مشچ رپاتسا ،  ،  رپاتسا یایا ،  ،  هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ خیم ، ، خیم لگلگ   :: لیبق لیبق زازا   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

لیردنه لیردنه نیمات   نیمات وو   تخاس   تخاس نیمات   نیمات 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 29 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n5ma9ru3ugxez?user=37505&ntc=5723273
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نانمس ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ورشیپ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یفیک  یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  تاصخشم  اب  ار  نآ  ههام  یتناراگ 36  نیبرود و  دادعت 67  لیوحت  دیرخ و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  داتس  هناماس  ناوخارف 2001003634000001  هرامش 

یهگا  لصا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  ... 
-

زا ههام  رابتعا 3  یاراد  یزرواشک  کناب  زا  ریغ  اهکناب  ریاس  زا  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر ، غلبم 800٫000٫000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هئارا یزیراو  هجو  دیسر  زیراو و  یزرواشک  مان  هب  باسح 192423265  هب  یدقن  هدرپس  تروصب  ای  دشاب و  هام  هس  ات  دیدمت  تیلباق  اب  دانسا  لیوحت  خیرات 

( .ددرگ

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.bki.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

( ور نب   ) وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم  رتفد  لحم  رد  تکرش  نیا  یناگرزاب  دحاو  لیوحت   :: سردآ سردآ
تکرش ینامرک  نابایخ  شناد ، کرهش  یادتبا  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 15  نارهت ،  : یزکرم رتفد  سردآ 

یلخاد 651  02166282657 :: نفلت :: saipabonro.comنفلت 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

نیبرود نیبرود دادعت  6767   دادعت لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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 29 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یبایزرا ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 10  هب  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یرادرهش  یریوصت  تراظن  هچراپکی  متسیس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یرادهگن ، هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نارهت  یرادرهش  تراظن  هچراپکی  متسیس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یرادهگن ، هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ نامزاس ط  دیرخ  هرادا  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یهانپروپ مناخ   84169094 :: 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  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/س/63 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723359 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ قرش  بونج و  یریوصت  شیاپ  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

1616

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 29 ھحفص 14 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 2533-020 ورپ  ینوی  هاگتسد  درب  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004649 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیشاب دنلبرس  قفوم و  /09169491140/ .دینک هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4454038-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  تازیهجت  اب  قباطم  هدننک  لرتنک  یسیون  همانرب  تازیهجت ،  یدنبرسو  بصن  یشک  لباک  اب  نادازون  ناسراوه  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090333000090 زاین :  هرامش 

جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینف هرامش  تباث  یاوه  مجح  یاه  متسیس  یارب   24V هیذغت لانگیس  یطابترا LONو  لکتورپ  اب  زاساوه  یاههاگتسد  یروسسورپ  ورکیم  رلرتنک  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   EXCEL 10 لدم  W7750B2011
ددع 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(bms (pxg3.w100 هژورپ دوجوم  رورس  رد  متسیس  یزادنا  هارو  کیفارگ  یحارط  یزاس ،  عیمجت  یعامتجا ، نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تالاوس هب  ییوگخساپ  تهج  یدسا 09183734210  سدنهم  سامت  هرامش  لنسرپ  طسوت  تازیهجت  اب  راک  شزومآ 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورپ ورپ ینوی   ینوی هاگتسد   هاگتسد درب   درب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1818

هدننک هدننک لرتنک   لرتنک یسیون   یسیون همانرب   همانرب تازیهجت ،  ،  تازیهجت یدنبرسو   یدنبرسو بصن   بصن یشک   یشک لباک   لباک اباب   نادازون   نادازون ناسراوه   ناسراوه لرتنک   لرتنک 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 :

زا 29 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   HIRSCHMANN تاعطق ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000740 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HIRSCHMANN یتراجت مان   OZD Profi 12M G12-1300 PRO لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   HIRSCHMANN یتراجت مان   RPS 80 EEC لدم  V 24 ژاتلو زاف  کت  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1005176 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723340 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزمج یاتسو  یرون ر  یوفاک  بصن  هعسوت و  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

HIRSCHMANNHIRSCHMANN  تاعطق تاعطق ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 2020

یرون یرون یوفاک   یوفاک بصن   بصن وو   هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 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 29 ھحفص 16 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/40/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/06هرامش  : ات تلهم   1401/07/02  : زا تلهم   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/07/06عبنم  1401/07/06  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723349 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/07/09دکدک    1401/07/09  - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

وفاک هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113  : نفلت ناگرگ  ناتسرهش  تارباخم   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  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 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس نهآ  گنس  عمتجم  یئویدار  تاطابترا  زا  ینابیتشپو  یصاصتخا  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000252 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ ماجنا  تسویپ  لماک  حرش  قبط  تسیابیم  هژورپ  یارجا 

دشابیمرظندم تسویپ  حرش  قبط  لاسکی  تدم  یارب  عمتجم  یئویدار  تاطابترا  زا  ینابیتشپو  یصاصتخا  تنرتنیا  نیمات 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: 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

یریوصت5723359 شیاپ  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  هحفص 14)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

وفاک وفاک هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2222

یئویدار یئویدار تاطابترا   تاطابترا زازا   ینابیتشپو   ینابیتشپو یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 29 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lmr2xc8ukptux?user=37505&ntc=5723349
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723349?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uexkkfdhdflax?user=37505&ntc=5723561
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723561?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

لرتنک5723418 یسیون  همانرب  تازیهجت ،  یدنبرسو  بصن  یشک  لباک  اب  نادازون  ناسراوه  لرتنک 
هدننک

هحفص 14) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5723638HIRSCHMANN تاعطق ملق  هحفص 14)ود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-080-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ غارچ و  ددع   56 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
LED ینابایخ غارچ  نکفارون - غارچ  رابغ -  من و  دض  غارچ  - 

.تسا  هدنرب  هدهعب  ینوناق  تاروسک  ضراوع و  تایلام  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیزه .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  ای  هیلک  لوبق  ای  در  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش  .تسا  راتخم  تساوخرد  نازیم  شهاک  ای  شیازفا  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش 

.تسا  هدنرب  هدهعب  یهگآ  پاچ 
...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نویلیم  غلبم 60  هب  یکناب  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف 

یمومع دیرخ  وفسنارت  ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

یلخاد 2385 ولیقت 02433790593  اضردمحم   :: 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

روتکژرپ روتکژرپ وو   غارچ   غارچ ددع   ددع   5656 ناونع : : - - ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  حلسم  نتب  کتشلاب  ددع و  دادعت 22  هب  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  حلسم  نتب  سکاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم نازیم 48  هب  یتسویپ 

1101093013000073 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نالیگ ینتب  تاعطق  هلول و  هتخاس  شیپ  لاناک  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   mm 1000 زیاس ینتب  لاناک  کشفک  الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ینتب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراک  رتسگ  هکیرا  ینتب  عیانص  یتراجت  مان   m 3 عافترا  m 3 ضرع  m 1 لوط حلسم  نتب  سنج  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 

اراک رتسگ  هکیرا 
ددع 22 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مود تبون  تسیمازلا -  ناگدننک  تکرش  تادنتسم  کرادم و  دانسا و  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

یریوصت5723359 شیاپ  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  هحفص 14)یارجا  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

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط حلسم   حلسم نتب   نتب کتشلاب   کتشلاب وو   ددع   ددع   2222 دادعت   دادعت هبهب   یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط حلسم   حلسم نتب   نتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
عبرمرتم عبرمرتم   4848 نازیم   نازیم هبهب  

2525

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

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

زا 29 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jdpnq9eytwne4?user=37505&ntc=5723575
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723575?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 15 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشگنا رثا  هرهچ و  صیخشت  اب  دنمشوه  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000114 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رامیب و نزو  رادومن  هیهت  نیزوت و  یزیر  همانرب  تیلباق  اب  دنمشوه   ABS رواک یزکرم و  لفق  خرچ  یکیتسالپ و  هکتراهچ  دیاس  اب   ICU و CCU تخت الاک :  مان 

ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  الاکسا  یتراجت  مان   W4121PRC لدم فارگویدار 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

ICUICU  وو   CCUCCU  تخت تخت تشگنا - - تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت اباب   دنمشوه   دنمشوه لفق   لفق ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 29 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gmc4wc3xpqbtc?user=37505&ntc=5723416
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723416?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف دک  ناریا   ) جدننس رهش  لحم  رد  ناگیار  بصن  اب  تسویپ  حرش  قباطم   BETA لدم کیتاموتا  مامت  دنب  هار  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهد تمیق  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا )  هباشم 

1101091688000086 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کانحرف یلع  هدننک  هضرع  عجرم  اتب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   BETA یتراجت مان   B400 لدم کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت  . لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لاسرا و  هنیزه.دسرب  تاسیسات  سرزاب  دات  هب  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183734089

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779656-087  ، 33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: 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

قوف قوف دکدک   ناریا   ناریا  ) ) جدننس جدننس رهش   رهش لحم   لحم ردرد   ناگیار   ناگیار بصن   بصن اباب   تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   BETABETA  لدم لدم کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت دنب   دنب هار   هار هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع
.دیهد .دیهد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل تسا )  )  تسا هباشم   هباشم

2727

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

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

زا 29 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d8g4vl996uv84?user=37505&ntc=5723464
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723464?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یریس هقطنم  رد  ناریا  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 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریس هقطنم  کیتاموتا  یاه  برد  یا  هرود  سیورس  تاعطق و  ضیوعت  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000137 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن شریذپ  دروم  طورشم  داهنشیپ  .ددرگ  لیمکت  امتح  تمیق  لوادج  .دوش  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هعلاطم و  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  تاحیضوت  ذخا  مالعتسا و  تهج  سانشراک  نفلت  .دشاب 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: 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

یریس یریس هقطنم   هقطنم کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   تاعطق   تاعطق ضیوعت   ضیوعت ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 29 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gyqstruxyxqrd?user=37505&ntc=5723594
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723594?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

285 :: یهگآ یهگآ هرامش   401/07/10هرامش تاکاپ :  لاسرا  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.sabaom.com :: عبنم تاکاپعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723433 :: هرازه هرازه :: 1401/07/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتنیا دراه  دیرخ NVR و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

رهم و یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا   :: نفلت نفلت
یوالزغ یاقآ  اب 09165253135  ینف  تاعالطا 

http://tenders.sabaom.com :: 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

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/52/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 560.200.000 هیفیرش -  رابنا  هتسبرادم  نیبرود  یاهتمسیس  یناسرزورب  ءاقترا و  ییاجر - دیهش  تارباخم  زکرم  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  هر خ  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  لیوحت :  :: سردآ سردآ
نیوزق هقطنم 

:: 02833652711 و 02833652080 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5723359 شیاپ  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  هحفص 14)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه وو     NVRNVR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 29 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l7y6f6pb4lthw?user=37505&ntc=5723433
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723433?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q5vcfg8upmdbw?user=37505&ntc=5723522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723522?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانرتنیا5723433 دراه  هحفص 23)دیرخ NVR و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1 :: یهگآ یهگآ هرامش   رهظهرامش تعاس 13 ب .  خیرات 1401/07/02  زا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم . عبنم تعاس 13 ب تیاغل  خیرات 1401/07/06  زا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ظ

5723264 :: هرازه هرازه .ق ظدکدک   تعاس 10   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  یاتسور  یزکرم  رابنا  دس و  راهچ  هاگتسیا  ییانشور  ینوماریپ و  تظافح  اقترا  تیوقت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13/419/580/000  غلبم 

لایر نیمضت 670/979/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح رتفد  مالیا ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  سدقم ،  عافد  نادیم  رد  عقاو  تسارح  هناخریبد   :: سردآ سردآ

یلخاد 313  7-08432230120 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: 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

ییانشور5723264 ینوماریپ و  تظافح  اقترا  هحفص 24)تیوقت و  ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

یریس5723594 هقطنم  کیتاموتا  یاه  برد  یا  هرود  سیورس  تاعطق و  ضیوعت  یاهمتسیسریمعت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ییانشور ییانشور وو   ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح اقترا   اقترا وو   تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 29 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ha9cw3rj2pr4r?user=37505&ntc=5723264
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723264?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

نیبرود5723284 دادعت 67  لیوحت  هحفص 12)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5723517 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارباخم5723522 زکرم  نیبرود  هحفص 23)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ تفن  رابنا  یناشنشتآ  بآ  نزخم  رد  یزاس  هریخذ  تهج  بآ  رتیل  نویلیم  راهچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000130 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رجف یمیشورتپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یبعکم  رتم  یندیماشآ  بآ  الاک :  مان 

بعکم رتم  400 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ راهباچ تفن   تفن رابنا   رابنا یناشنشتآ   یناشنشتآ بآبآ   نزخم   نزخم ردرد   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج بآبآ   رتیل   رتیل نویلیم   نویلیم راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - تسویپ تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا  -san fast switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005267 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   DELL San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  یرابتعا 35  دیرخ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  -san fast switch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک  2278-07731312252- هلاسکی یتناراگ  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  - یناریا یالاک  تیولوا  - رابنا دیسر  زا  سپ 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

راهباچ5723479 تفن  رابنا  یناشنشتآ  بآ  نزخم  رد  یزاس  هریخذ  تهج  بآ  رتیل  نویلیم  راهچ  هحفص 25)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5723493- تسویپ تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا  -san fast switch
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

هحفص 25) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5723464 ناگیار  بصن  اب  تسویپ  حرش  قباطم   BETA لدم کیتاموتا  مامت  دنب  هار  هاگتسدکی 
.دیهد تمیق  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا )  هباشم  قوف  دک  ناریا   ) جدننس رهش  لحم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ -- تسویپ تسویپ تاررقم   تاررقم وو   حرش   حرش قبط   قبط انیع   انیع دیرخ   دیرخ -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- san fast switchsan fast switch ناونع : : ناونع 3333

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 " ) " ) روسنس روسنس  "  " 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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرک بونج  یزرواشک  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 19 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cpu:1 16  : مر  hp pro lightdl380 g10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ود  hid:500

1101004495000045 زاین :  هرامش 
نامرک بونج  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیابالاک - دشابیم هطوبرم  دحاو  دات  تفایرد و  سپ  هجو  تخادرپ  - دوش هناماس  تبث  روتکاف  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دشاب تسویپ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  دشاب - شورفزا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

7861797719 یتسپ :  دک  نامرک ،  بونج  تیریدم  یبرغ  ینرق  نابایخ  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43213078-034  ، 43219201-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43219901-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

ددع5723352 ود  cpu:1 hid:500 16  : مر  hp pro lightdl380 g10 هحفص 27)رورس رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

5723493- تسویپ تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا  -san fast switch
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

هحفص 25) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ددع ددع ودود   cpu:1  cpu:1  hid:500hid:500   1616  : : مرمر   hp pro lightdl380  g10hp pro lightdl380  g10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاضما رهم و  لیمکت و  پاچ و  ار  نآ  دیاب  هدنشورف  هک  مالعتسا  مرف  قبط  ینف  تاصخشم  دادعت و  اب  نآ  تازیهجت  هنایار و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و 

1101000219000069 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF 3010 لدم یرزیل  یپک  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
CANON COMPANY

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TKM 8058 لدم هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 37 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک 001 و اب  هنازخ  قاروا  قیرطزا  دیرخ  غلبم  مالعتسا و  مرف  قبط  ینف  تاصخشم  دادعت و  اب  رگپاچ  سوام و  دروبیک و  روتینام و  هنایار ،  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 1403/08/28

6134814534 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناتسلگ یهار  هس  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33359563-061  ، 33359852-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359558-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سیک5723549 هنایار -  سوام  دیلک و  هحفص  تس  یرزیل -  یپک  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد 
یرادا روتینام  لماک -  هنایار 

هحفص 27) روتینام  ( روتینام

یرادا یرادا روتینام   روتینام لماک -  -  لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار سوام   سوام وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   یرزیل -  -  یرزیل یپک   یپک وو   رنکسا   رنکسا وو   رگپاچ   رگپاچ هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3535
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5723517 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارباخم5723522 زکرم  نیبرود  هحفص 23)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناگیاب5723339 کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  هحفص 5)یهدناماس و  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

یناسرزورب5723562 ینابیتشپ و  یرادهگن ، هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف 
یرادرهش یریوصت  تراظن  هچراپکی  متسیس 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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