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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   2222 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 38 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

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

( 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  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( 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 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

زا 38 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 38 ھحفص 3 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

زا 38 ھحفص 4 

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


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

نیوزق یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یگدنزاس  :: عبنم ناوخارفعبنم نیا  خیرات  زا  زور  فرظ 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتفد روما  هیلک  ماجنا  یرهش و  نورد  رفاسم  لقن  لمح و  تامدخ  عماج  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  صوصخ  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشنکارت تروص  هب  دوخ  تراظن  تحت  ناگدننار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  یراصنا -  دیهش  گنیکراپ  لپ و  بنج  یراصنا -  دیهش  نابایخ  نیوزق -  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 109  02833848 :: نفلت :: www.taxirani.qazvin.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

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/09/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هام ارجا 6  راظتنا  دروم  نامز  هپس - کناب  یتباقر  هاگیاج  نعت  لدم  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر درایلیم  ارجا 2  راظتنا  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

43901810-021 :: 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

وو یرهش   یرهش نورد   نورد رفاسم   رفاسم لقن   لقن وو   لمح   لمح تامدخ   تامدخ عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ صوصخ   صوصخ ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
یشنکارت یشنکارت تروص   تروص هبهب   دوخ   دوخ تراظن   تراظن تحت   تحت ناگدننار   ناگدننار یرتفد   یرتفد روما   روما هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا

11

کناب کناب یتباقر   یتباقر هاگیاج   هاگیاج نعت   نعت لدم   لدم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 38 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z66535aphk2w2?user=37505&ntc=5939138
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5939138?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qanc34x2nfayr?user=37505&ntc=5939142
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5939142?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو ویدیو  ضیرع  یراوید  رگشیامن  هناماس  دیرخ  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  زا  هدافتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  کی  هرامش  داتس  نامتخاس   - دابآ سابع  نابایخ  یسابع -  غابراهچ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ویدیو   ویدیو ضیرع   ضیرع یراوید   یراوید رگشیامن   رگشیامن هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ هزوح   هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا 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 38 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13  - 1401/12  - 1401/11  - 1401/10  - 1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  زا 1401/8/21   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939132 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  کرتشم و  یرادرب  هرهب  لحم  ات   FTTH یرون ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاه سیورس  یریاد  هکبش و  نادرگرب  تازیهجت و  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف  یروآ و  عمج  قباطم lom و  نیکرتشم  سیورس  یرارقرب   Access یاه

نادهاز  ناتسرهش  یلع  ماما  یدازآ و  زکارم  هدودحم  رد  نیکرتشم  یاه 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر  نیمضت 36.541.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   38.138.000.000
لایر   27.103.000.000

دانسا 2.000.000.000 هیهت 

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  تارباخم  نارادساپ  نادیم  هاگشناد  نابایخ  نادهاز   :: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت :: http://sb.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05431118774 :: 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

کناب5939142 یتباقر  هاگیاج  نعت  لدم  هحفص 5)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

..و ..و کرتشم   کرتشم یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب لحم   لحم اتات     FTTHFTTH  یرون یرون ربیفویسپ   ربیفویسپ وو   ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 38 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1437081 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939070 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

موس تبون  رخافم ) سکع  باق  رهش (  حطس  یرهش  نارکا  یاه  هزاس  یزاسزاب  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط  یگنهرف  نامزاس  انیس  نبا  عطاقت  هاگشناد  :: خ  سردآ سردآ
قاتا 308  3

09155137720 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاو5939307 ویدیو  ضیرع  یراوید  رگشیامن  هناماس  دیرخ  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  زا  هحفص 6)هدافتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرهش یرهش نارکا   نارکا یاه   یاه هزاس   هزاس یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت 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 38 ھحفص 8 
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939367 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصفم  یرتم  یسرجوین 4 بصن  هیهت و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصفم  یرتم  یسرجوین 4 بصن  هیهت و  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
31,763,061,351 یلام :  دروآرب 

لایر   1,588,153,068 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ  - جرک  ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلصفم یلصفم یرتم   یرتم یسرجوین  44 یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 38 ھحفص 9 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ راشف  لیلقت  یلصا  هاگتسیا  لرتنک  قاتا  گنیروتینام  یاهرازفا  مرن  اقترا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000437 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یزاجم  ناوخشیپ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001301 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یزاجم  ناوخشیپ  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا  * 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ راشف   راشف لیلقت   لیلقت یلصا   یلصا هاگتسیا   هاگتسیا لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 77

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یزاجم   یزاجم ناوخشیپ   ناوخشیپ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 38 ھحفص 10 
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000212000027 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-SD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 600 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Bit Defender Gravity Zone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارود
ددع 50 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  یاهزوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یماطلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  نایب  ینف  یصصخت و  طیارش  نتشاد 

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

33226011-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227931-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 38 ھحفص 11 
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نکسم کناب   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک دادرارق  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   VM Ware VSPHERE 7 سنسیال ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحتف  64572564 .دریذپ تروص  یگنهامه  اب  لحارم 

1101001017000545 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   VM WARE یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   license VSPhere 6.7 enterprise ناونع بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

VM Ware VSPHERE 7VM Ware VSPHERE 7  سنسیال سنسیال 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 38 ھحفص 12 
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مهدزاود هاگشیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100280 هرامش   / FIRE ALARM PANEL یرتاب /  ژراش  لیسمیر و  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000198 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
تس 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هناگادج  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب / .  یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ / هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتاب یرتاب ژراش   ژراش وو   لیسمیر   لیسمیر لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک 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 :
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مهدزاود هاگشیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 4121201235 پوکسورب / وئدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000201 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   HYTEC یتراجت مان   ZPIPE VIEWER لدم یتعنص  بالضاف  بآ و  یاه  هکبش  یسرزاب  یلاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

ناهج رهگ  هزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  دشاب /

 : 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یتعنص بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   یاه   یاه هکبش   هکبش یسرزاب   یسرزاب یلاتیجید   یلاتیجید یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1212

وو یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد روتینام -  -  روتینام یایا -  -  هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا تخوس -  -  تخوس نزاخم   نزاخم لرتنک   لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنس   جنس حطس   حطس لماک   لماک درب   درب ردام   ردام ناونع : : ناونع
رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ

1313

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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هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0106148001  هرامش  یرتویپماک ) متسیس   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985006152 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  قیقد  رازبا  رترب  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   BK7103 لدم تخوس  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام  الاک :  مان 
قیقد رازبا  رترب 

تس 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV3200SU لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5938911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم   fire alarm system تاعطق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000367 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   SCAME هدنزاس عجرم  راک  موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   S81 HS لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیژ  هئارا  دامرف .  لصاح  سامت  هرامش 07152112704  اب  یلیمکت  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: 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

هپس کناب   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت دادرارق  یاه  مرف  تاعالطا و  قباطم   / لاصو نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا  یرادهگن  یدربهار و  یناشنشتآ و  یورین  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
35911426( ینابرق  ) ینف لاوس  یگنهامه و 

1101001036000605 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  اضما  ورهم  لیمکت و  ( تمیقداهنشیپ  ) کناب یاهب  شسرپ  مرف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم   fire  alarm systemfire alarm system  تاعطق تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

لاصو لاصو نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا مالعا   مالعا یرادهگن   یرادهگن وو   یدربهار   یدربهار وو   یناشنشتآ   یناشنشتآ یورین   یورین رارقتسا   رارقتسا 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 38 ھحفص 16 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5938911?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zdjwznrwsc8z2?user=37505&ntc=5939160
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5939160?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5939328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  حرشب  ناتسلگ  ناتسا  بعش  یردوپ  لوسپک  کیتاتساوردیه  تستوزاگ  ردوپ و  عون  زا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003813000013 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لوسپک 82 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یموب  دیاب  امتح   - تسویپ تساوخرد  حرشب  ناتسلگ  ناتسا  بعش  یردوپ  لوسپک  کیتاتساوردیه  تستوزاگ  ردوپ و  عون  زا  لوسپک  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هدش  مالعا  طیارش  اب  دشاب - ناتسلگ 

4917646443 یتسپ :  دک  نمهب ،  امنیس  یورب  ور  - نارادساپ نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254640-017  ، 32230265-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220241-017 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتاب5939085 ژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 12)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یردوپ یردوپ لوسپک   لوسپک کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه تستوزاگ   تستوزاگ وو   ردوپ   ردوپ عون   عون زازا   لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 38 ھحفص 17 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  کرادم  رد  نامیپ  تاصخشم و  اب  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000259 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

نیسکا
تیاباگم 1 دادعت : 

1402/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هدش  هتساوخ  کرادم  وءاضما  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  نابیتشپ  هداد  زکرم  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000182 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  مالعا  اواف  زکرم  طسوت  نآ  یسررب  داهنشیپ و  هئارا  زا  سپ  هدنرب  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  داهنشیپ  هئارا 

ییامنهار 33274933 تهج  سامت  هرامش 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دودحمان دودحمان مجح   مجح   MBMB  310310 -- 11 دناب   دناب یانهپ   یانهپ یللملا   یللملا نیب   نیب تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1717

روشک روشک هجدوب   هجدوب وو   همانرب   همانرب نامزاس   نامزاس نابیتشپ   نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط 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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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

crs112-8G-4S هکبش رتور  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000229 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   crs 212 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
برغ یروآ  نف  ربا  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS326-24G-2S+RM لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

crs112 -8G-4Scrs 112 -8G-4S هکبش   هکبش رتور   رتور لدم   لدم ناونع : : ناونع 1919
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  ) تسویپ حرش  هب  یرون  ربیف  رتسب  رد  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000213 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-1MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیهیدب.دایمن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5939193 طیارش  قبط  یزاجم  ناوخشیپ  هناماس  زا  هحفص 9)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5939223 لیاف  ساسا  رب  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب ردرد   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2020
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دهشم هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938821 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدون هلحم  رد  ولبات  دقاف  رباعم  ولبات  کالپ و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ روما  لوا -  هقبط  ود -  هقطنم  یرادرهش  یمیرک -  دیهش  راولب  یادتبا  یلماعرح -  راولب   :: سردآ سردآ

05131293314 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و 

1101092179001135 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم هصقانم  رد  تکرش  طیارش  اه و  تسویپ  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  / دشاب یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش /

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد ولبات   ولبات دقاف   دقاف رباعم   رباعم ولبات   ولبات وو   کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

داهنشیپ داهنشیپ // دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا // ددع ددع   44 دادعت   دادعت هبهب   دنبهار   دنبهار ملق   ملق   11 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ازجم   ازجم تروص   تروص هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف

2222
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روفامس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000498 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 17 تماخض  110x110 cm داعبا عبرم   VSL رغتم تعرس  رثکادح  هدنهد  ناشن  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد  100 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

.داشبیم هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشنودیرف ناتسرهش  قرب  روما   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهب 1401 تسرهف  قبط  غلبم 553846153  هب  رباعم  ییانشور  ییارجا  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094422000032 زاین :  هرامش 
رهشنودیرف ناتسرهش  قرب  روما  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
راک روتسد  1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
رهشنودیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8591853874 یتسپ :  دک  یرهطم ،  ندیرف خ  ندیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57596772-031  ، 57222153-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57222150-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراپ تراپ ربون   ربون   cmcm  1717  تماخض تماخض   1 101 10 x1 10  cmx110  cm  داعبا داعبا عبرم   عبرم   VSLVSL رغتم   رغتم تعرس   تعرس رثکادح   رثکادح هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات روفامس ) ) روفامس  ) ) نیمات نیمات ناونع : : ناونع
ناریا ناریا

2323

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور ییارجا   ییارجا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2424
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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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، دیلک لماش  یبناج  مزاول  اب  مونیمولآ ) هتسوپ  ،) تناس یوزاب 80 لوط  اب  لدم 700  دروفناک  کیتاموتا  نکزاب  برد  ییوزاب  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تومیر یمشچ و  لرتنک  یساش ،

1101091645002427 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   JACK LOCK یتراجت مان   5x5 cm زیاس کیتاموتا  نکزاب  برد  کج  یوزاب  هعطق  لفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

یضاقتم دحاو  طسوت  ینف  تاصخشم  دأت  هب  طونم  الاک  لاسرا  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  تسالاک ، دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دروفناک دروفناک کیتاموتا   کیتاموتا نکزاب   نکزاب برد   برد ییوزاب   ییوزاب هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 38 ھحفص 23 
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یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  نئاق  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003777000005 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن قلصلا  یلاسرا  خساپ  هب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یالاک5939019 تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1
هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن 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 38 ھحفص 24 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938822 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف کیفارت  لرتنک  زک  رم  یاه  نیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هاگتسد هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا   7 هتسبرادم -  نیب  رود  دیلوت  کینورتکلا -  قرب و  عیانص  تازیهجت -  تاسیسات و   5 ورین -   5 تاطابترا -  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتعنص نویساموتا  یاه  متسیس   7 ناینب -  شناد  هنارواون و  یبناج -  یاه 

کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه -  هقبط   - کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا -  ناادف  یاهتنا  سدقم -  دهشم   :: سردآ سردآ

33448472 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

شرورپ شزومآ و  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 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  یتناراگ  هعجارم  تسویپ  هب  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000238 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

طابترا طابترا سراپ   سراپ یتناراگ   یتناراگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا هیهت   هیهت 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 38 ھحفص 25 
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شرورپ شزومآ و  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 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  الاک  دک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000239 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6101 HFI-IP لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5938984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراهتشا یتعنص  کرهش  راک  بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  نامتخاس  نوریب  لخاد و  رد  نیبرود  ددع   25 یارجاو بصن  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000119 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   .دوش   .دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

دراهتشا دراهتشا یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش راک   راک وو   بسک   بسک وو   یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس نوریب   نوریب وو   لخاد   لخاد ردرد   نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2525 یارجاو یارجاو بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3030

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) 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

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یمسر ، روتکاف  تسویپ ، طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ،

1101001050000134 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  هیوست  ربتعم ،

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهب5939132 لحم  ات   FTTH یرون ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ، 
..و کرتشم  یرادرب 

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طابترا5938914 سراپ  یتناراگ  هعجارم  تسویپ  هب  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  هحفص 24)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3131

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5938911 مالعتسا  قباطم   fire alarm system تاعطق هحفص 15)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرتاب5939085 ژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 12)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

2001090320000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939360 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاهریگ  تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشمالسا یرادرهش  لقن  لمح  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا .  هدیدرگ  جرد  یهاگآ  عالطا و  تهج  ازجم  تروص  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  رد  قوف  هصقانم  طیارش  تاعالطا و  هیلک   : ** نیمضت تاحیضوت 
.دیامن  رهشمالسا  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  هتسب  رد  ار  فلا  تکاپ  تسیاب  یم  رگ  هصقانم  ***

09:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هشمالسا یزکرم  نامتخاس  (ع -) مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب - راولب  رهشمالسا -  ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

یالاک5939019 تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1
هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس5939360 هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  هژورپ 
رهش حطس  یاهریگ 

هحفص 9) ددرت  ( ددرت

رهش رهش حطس   حطس یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت لحم   لحم یشک   یشک طخطخ   وو   یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ 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 38 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tcha95zu66b7q?user=37505&ntc=5939360
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5939360?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 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 " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5938911 مالعتسا  قباطم   fire alarm system تاعطق هحفص 15)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرتاب5939085 ژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 12)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاصو5939160 نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا  یرادهگن  یدربهار و  یناشنشتآ و  یورین  هحفص 15)رارقتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

لاوریاف5938822 کیفارت  لرتنک  زکرم  یاه  نیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طابترا5938914 سراپ  یتناراگ  هعجارم  تسویپ  هب  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  هحفص 24)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک5938915 دک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  مالقا  هیهت 
دشابیم هباشم 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروانف و5938984 تامدخ  زکرم  نامتخاس  نوریب  لخاد و  رد  نیبرود  ددع   25 یارجاو بصن  هیهت ،
دراهتشا یتعنص  کرهش  راک  بسک و 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5939124 بالضاف  بآ و  یاه  هکبش  یسرزاب  یلاتیجید  یرادرب  ریوصت  هحفص 12)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 38 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 12  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12 تساغل   1401/08/24

ریش بجع   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939061 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  ییامناج  تهج  دنامسپ  تقوم  یزاس  هریخذ  راد  خرچ  یزلف  هلابز  نزخم  ددع  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 12/000/000/000  غلبم 

یراک زور  ارجا 60  تدم  - 

لایر  نیمضت 600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادناتسا یلم  نامزاس  زا  لوصحم  درادناتسا  یهاوگ  هئارا  تراجت -  ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  ندوب  اراد 

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

رد5939061 ییامناج  تهج  دنامسپ  تقوم  یزاس  هریخذ  راد  خرچ  یزلف  هلابز  نزخم  ددع  دیرخ 300 
رهش حطس 

هحفص 30) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

یالاک5939019 تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1
هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ییامناج   ییامناج تهج   تهج دنامسپ   دنامسپ تقوم   تقوم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ راد   راد خرچ   خرچ یزلف   یزلف هلابز   هلابز نزخم   نزخم ددع   ددع   300300 دیرخ   دیرخ 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش خیرات 1401/08/21  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939282 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو تسارح  زکرم  لوا -  هقبط  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هیمس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  نابایخ  نارهت -  سردآ  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
قاتا 148 هناخریبد 

02141934  - 82287007 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یرورس5939282 تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5939267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرل لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001833 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 5 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  لباک 00-040-21747  الاک :  مان 

ناهوژپ
ددع 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب.تسا  ههام  یلام 3  تخادرپ.تسا  هدنشورفاب  یضاقتم  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

شزرل5939267 هحفص 31)لباک  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شزرل شزرل لباک   لباک ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدمت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور نموف -  تفش -  ارس -  هعموص  تشر -  نالیگ -  زکرم  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3، ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  ، تشر  :: سردآ سردآ

:: 32132370-013 و 013-32132392 نفلت :: http:iets.mporg.ir و wwwtci.ir و www.gii.an tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم روحم تارباخم   تارباخم زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس   چیئوس لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3636

-- یقرب یقرب هرا   هرا هعطق   هعطق هغیت   هغیت زیم -  -  زیم یزلف   یزلف هیاپ   هیاپ یدالوف -  -  یدالوف رایش   رایش   44 هتم   هتم یبوچ -  -  یبوچ راوز   راوز لیفورپ   لیفورپ یزلف -  -  یزلف یدمک   یدمک هریگتسد   هریگتسد یقاتا -  -  یقاتا برد   برد لفق   لفق ناونع : : ناونع
یچیئوس یچیئوس لفق   لفق

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دشابیم هزور  یلا 90  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرورض  تسویپ  لیاف  هدهاشم  روتکاف  شیپ  رودص  تهج 

09123996352 یگنهامه
1101096102000864 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
KALE ینهآ یچیئوس   mm 85 زیاس یقاتا  برد  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   KLUN یتراجت مان   HL502 لدم یزلف  یدمک  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
برد راتآ  هدننک  هضرع  عجرم   EGE یتراجت مان   mm 4 قرو تماخض   m 6 لوط  LVF5109 هسانش یبوچ  راوز  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 420 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

قرش تراجت  ناراک  راربا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TITAN یتراجت مان   SDS لدم  mm 10 زیاس یدالوف  رایش  هتم 4  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
یرماب اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1808  زیم  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

یمارآ نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   SAW100 لدم یقرب  هرا  هعطق  هغیت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5939086crs112-8G-4S هکبش رتور  هحفص 17)لدم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روحم5939135 تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  هحفص 32)یرادهگن  چیئوس  ( چیئوس

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

هیاپ5939162 یدالوف -  رایش  هتم 4  یبوچ -  راوز  لیفورپ  یزلف -  یدمک  هریگتسد  یقاتا -  برد  لفق 
یچیئوس لفق  یقرب - هرا  هعطق  هغیت  زیم -  یزلف 

هحفص 32) چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

سنارفنک5938994 نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  هحفص 24)یزاسهب و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه.دسرب  ینفدحاو  دات  هبدیابالاک.دراد  یتسویپ  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یراکزور 45 تخادرپ.دشابیم

1101001621000176 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.دسرب  ینفدحاو  دات  هبدیابالاک.دراد  یتسویپ  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.چنیا  روتینام 22   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردنکسا سامت.دشابیم 09192232178 الاک  لیوحت  زا  دعب  یراکزور  45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخرد  اب  دیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلا 

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

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.دسرب   هنیزه.دسرب ینفدحاو   ینفدحاو دات   دات هبدیابالاک.دراد   هبدیابالاک.دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف.دشابیم   لیاف.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا.چنیا   ناریا.چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
.یراکزور .یراکزور 4545 تخادرپ.دشابیم تخادرپ.دشابیم

3838
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درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5939300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن  هنیزه   - دمیا رد  لخاد  هدننک  دیلوت  تخاس و  هناورپ  یاراد  ناریا  تخاس   - ددع دادعت 6  ولقود  روتینام  لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسراو  یزادنا 

1101050068000092 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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

زاگ5938891 راشف  لیلقت  یلصا  هاگتسیا  لرتنک  قاتا  گنیروتینام  یاهرازفا  مرن  هحفص 9)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینفدحاو5939027 دات  هبدیابالاک.دراد  یتسویپ  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.چنیا  روتینام 22 
.یراکزور 45 تخادرپ.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دسرب 

هحفص 35) روتینام  ( روتینام

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

ولقود5939300 روتینام  لاتف  هحفص 35)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

5939342 - یا هناخریبد  رنکسا  تخوس -  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام 
رنکسا رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  روتینام - 

هحفص 12) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

طابترا5938914 سراپ  یتناراگ  هعجارم  تسویپ  هب  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  هحفص 24)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک5938915 دک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  مالقا  هیهت 
دشابیم هباشم 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ولقود ولقود روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939
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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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " 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 دادعت  33   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

زاگ5938891 راشف  لیلقت  یلصا  هاگتسیا  لرتنک  قاتا  گنیروتینام  یاهرازفا  مرن  هحفص 9)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5939223 لیاف  ساسا  رب  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5939310VM Ware VSPHERE 7 سنسیال هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938881 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

05131292454 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: 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

روتکژرپ5938881 هحفص 37)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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