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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشود  77   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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3737))

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

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

زا 49 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 26

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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  • 31

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   لواهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/9/15 هبنش  هس  زور  تعاس 16/15  تیاغل 

ندمت دهم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 10/55  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/9/30

5989294 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/30دکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 11  سار   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو رواشم  هب  داتس 2001001070000036  تبث  رامشب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هصقانم  عوضوم  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش 

قرب  تعنص  یصصخت  یرازفا  مرن  یاه  سیورس  شیاپ )  ینابیتشپ (  لوا  هیال  تامدخ  ماجنا  راک  رصتخم  حرش 
هام راک 24  ماجنا  تدم  - 

تامدخ هتشر  رد  تامدخ  هئارا  هتسر  کیتامروفنا  هورگ  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  یرواشم  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 3  لقادح  اب  ینابیتشپ 

یکینورتکلا  تروص  هب  لایر  غلبم 218.000  زیراو 
لایر لداعم 2.705.773.505  نیمضت  هدرپس 

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: سردآ سردآ
تیریدم تکرش  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  هصقانم  نویسیمک  ییاشگزاب  لحم 

ناریا  قرب  هکبش 

02188644786-85162371-02185162372 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

قرب قرب تعنص   تعنص یصصخت   یصصخت یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه سیورس   سیورس شیاپ )  )  شیاپ ینابیتشپ (  (  ینابیتشپ لوا   لوا هیال   هیال تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص  یناگرزاب  قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 09:00هرامش زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/12 هبنش  زور  ات  یلا 13:00 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 12  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا حالصیذ  یاهتکرش  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  سیورس  دیرخ  ای  سنارفنک  وئدیو  رازفا  مرن  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد

ینابیتشپ  سیورس و  دیرخ  ای  سنارفنک  وئدیو  رازفا  مرن  دیرخ  هصقانم  عوضوم 
یژولونکت  لماک  لاقتنا  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  رازفا  مرن  دیرخ  فلا )

تامدخ ماجنا  تروص  رد  روتکاف  هئارا  اب  ینابیتشپ  سیورس و  دیرخ  ب )
ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  کالپ 175  تصرف ،)  ) یوسوم دیهش  نابایخ  شبن  یناقلاط ، نابایخ  نارهت  یزادنا  هار  بصن و  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینیع سدنهم   85732330 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.eyni@iccima.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون داصتقا  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0905-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هبنشود 1401/9/7  تعاس 8  زا   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرتسد زوجم  رب  تراظن  لرتنک و  تیریدم  هناماس  ینابیتشپ 24*7  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  تامدخ  داهنشیپ ،  هئارا  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناربراک یالاب  حطس 

لایر دانسا 1.000.000  هتیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیون داصتقا  کناب  هناخریبد  کالپ 24  رایدنفسا  راولب  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

24594217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24594287 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5989256 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هحفص 7)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

سیورس سیورس دیرخ   دیرخ ایای   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

حطس حطس یسرتسد   یسرتسد زوجم   زوجم ربرب   تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس   77** ینابیتشپ  2424 ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
ناربراک ناربراک یالاب   یالاب
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/ج/128 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989228 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهرهش با  لاقتنا  طوطخ  نزاخم و  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  متسیس  عماج  هناماس  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  بصن  لمح  دیرخ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اداکسا  یرتم و  هلت  رازگ  هصقانم  ششوپ  تحت 

لایر دروارب 56/278/471/790  غلبم 

لایر  نیمضت 1/889/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم 

یقرش بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  تلود -  نابایخ  تارادا  عمتجم  نیمارو -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: ,http://www.setadiran.ir) (http://www.tpww.ir)نفلت تیاسبو تیاسبو
(http://www. nww.ir),(http://www.iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش زور  تدم 5  ات  رثکادح  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگآ  جرد  خیرات 

حبص هراتس   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  نیرخآ  زا  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

5989256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ هرامش 2  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 3/211/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ای ورسخ و  رصان  شبن  یا  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  یناشن  هب  رهشمرخ  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  یزکرم  رتفد  رد  اهدادرارق  یقوقح و  روما  هب  مالعتسا   :: سردآ سردآ
.دنیامن هعجارم  قاتا 209  یبونج   ، مود هقبط  کالپ 20  مجنپ   ، نابایخ یلوبمالسا ، دلاخ  نابایخ  یناشن  هب  نارهت  رد  یو  یگنهامه  رتفد 

06132121612-3212611-061 :: نفلت www.AOGC.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

بابا لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   نزاخم   نزاخم رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس عماج   عماج هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن ناونع : : ناونع 55
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم حالصا  هدش  پاچ  خیرات 1401/9/1  رد  هک  دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

:: 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

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 66

یرهش یرهش راطق   راطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش ودود   طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001262000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989584 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا  تسپ  رد 18  اداکسا  متسیس  یناسر  زورب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اداکسا  متسیس  یناسر  زورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

26,618,036,515 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,330,901,826 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/04/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(ع) اضر ماما  نامتخاس  - یقرش رگراک  راولب  - ناتسلگ - زاوها  ، 6137674764 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاقتنا لاقتنا تسپ   تسپ   1818 ردرد   اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب 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 49 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dvbgp9w268wdz?user=37505&ntc=5989584
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5989584?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0100360-48 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kogpc.nisoc.ir :: عبنم :: 1401/10/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ وردوخ  هب  یساش  هاگتسدکی  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هلحرم  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور   15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  یرتیل  تیزوپماک 9  یاوه  ردنلیس  ددع  یرتیل و 150  یلا 7  تیزوپماک 6٫6  یاوه  ردنلیس  ددع  دادعت 1000  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  دنمناوت و  تاسسوم  اهتکرش و  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل  دیامن  مادقا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم   ، دانسا

دیآ یم  لمعب  توعد  ربتعم  یاهزوجم  یاراد 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 5/500/000/000  غلبم 

تنمیم نابایخ  شبن  یدازآ ، نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشنشتآ یناشنشتآ وردوخ   وردوخ هبهب   یساش   یساش هاگتسدکی   هاگتسدکی زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 99

اوه اوه ردنلیس   ردنلیس ددع   ددع   150150 وو   یرتیل   یرتیل یلا  77   یلا   66 ٫٫ 66 تیزوپماک   تیزوپماک یاوه   یاوه ردنلیس   ردنلیس ددع   ددع   10001000 دادعت   دادعت 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 49 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-8-1401 :: م -  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوجلد یرونربیف  یطابترا  یشکلباک  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجنز هقطنم  تارباخم  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir - www.za.tci.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

تیریدم ناریا -  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یناگرزاب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DSD-99510-TR اضاقت هرامش   2001092935000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ....( یرومم و شلف  دروک و  چپ  چیئوس ،   ) یرازفا تخس  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.000.000.000  غلبم 

 - لایر نیمضت 850.000.000  غلبم  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت یلخاد  یاهدیرخ  هرادا  مهدزاود  هقبط  کالپ 1 -  باداش - ناردارب  نابایخ  بنج  نادنمرنه -  کراپ  یوربور  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
88327085 و 84121047

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://monaghese.niopdc.ir

:: 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

یرهش5989548 راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک و5989821 تیریدم  هناماس  ینابیتشپ 24*7  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  تامدخ 
ناربراک یالاب  حطس  یسرتسد  زوجم  رب  تراظن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یطابترا یطابترا یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

 ....(  ....( وو یرومم   یرومم شلف   شلف وو   دروک   دروک چپچپ   چیئوس ،  ،  چیئوس  ) ) یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 49 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7gwdnhzhnldzx?user=37505&ntc=5989237
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 17هرامش  - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم تعاسات 17عبنم  - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989296 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فاوخ سخرس و  دهشم  دابا  دسا  نامیرف  دابا  تلود  هواز  هیردیح  تبرت  یاهروحم  رد  جوم  ود  لیردراگ  یزلف  ظافح  یارجا  هیهت و  -1401/31/308 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابیات 

گیاب هیردیح  تبرت  روحم  تلافسا  شکور  یارجا   1401/31/309

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 9173695636 مالسا  ناادف  ناابیخ  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

05133435888-8-05133412024 :: 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

روحم روحم تلافسا   تلافسا شکور   شکور یارجا   یارجا روحم - - روحم ردرد   جوم   جوم ودود   لیردراگ   لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت 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 49 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 13:30   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم جنپعبنم زور  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش

5989342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناکم  تلافسآ  شخپ  لمح و  هیهت  هدش  ضیرعت  عطاقم  رد  ناراهب  راولب  یهدناماس  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  حطس  یبذج  یاه  هاچ  یحطس و  یاهبآ  تیاده  یروآ و  عمج  -2

قطانم 1 و 2  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  - 3
یتسردنت  کراپ  لاکیزوم  یامنبآ  ثادحا  - 4

رثوک  کرش  نارحب  تیریدم  یشزرو و  هعومجم  لیمکت  -5
نابرهش )  ) یرهش طابضنا  - 6

یتسردنت کراپ  یبونج  علض  سودرف  رذگ  ثادحا  -7
رباع لپ  یتاغیلبت  یاهولبات  زا  یرادرب  هرهب  قح  -8

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای 4 یربارت  هار و  هبتر 4  تازیهجت - -  تایسات و  هینبا و 5  هبتر 4  تازیهجت -  تاسیسات و  هبتر 5  تازیهجت  - تاسیسات و  هبتر 5  بآ  هبتر 3  یربارت -  هار و  هبتر 5 

هینبا 
یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

هام  - 4-12-3-5-6-2 ارجا :  تدم 

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -   :: سردآ سردآ

یلخاد 158 و  26 :: 3667339-026 و 366581110 - نفلت :: www.setadiran.ir-www.shahrdarifardis.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

یاه یاه هاچ   هاچ وو   یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده وو   یروآ   یروآ عمج   عمج  - - تلافسآ تلافسآ شخپ   شخپ وو   لمح   لمح هیهت   هیهت هدش   هدش ضیرعت   ضیرعت عطاقم   عطاقم ردرد   ناراهب   ناراهب راولب   راولب یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع
لیمکت لیمکت  - - یتسردنت یتسردنت کراپ   کراپ لاکیزوم   لاکیزوم یامنبآ   یامنبآ ثادحا   ثادحا  - - یاه یاه غارچ   غارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ  - - رهش رهش حطس   حطس یبذج   یبذج

یرهش یرهش طابضنا   طابضنا  - - نارحب نارحب تیریدم   تیریدم وو   یشزرو   یشزرو هعومجم   هعومجم

1414

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

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

زا 49 ھحفص 13 
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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

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000124 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989625 :: هرازه هرازه :: 1401/09/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) قطانم 1 و 2 یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاهغارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( دیدجت  ) قطانم 1 و 2 یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاهغارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
ریبد زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشجنپ  زور  خروم 24/09/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

یراذگراب ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ 
.دنیامن 

15:00 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ   ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت 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 49 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

80-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش بیغتسد  ...ا  تیآ  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5989256 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هحفص 7)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ،  ،  لیمکت هژورپ   هژورپ 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 49 ھحفص 15 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  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 18 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تاعالطا و  تینما  یصصخت  یاه  هزوح  رد  ینف  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000117 زاین :  هرامش 

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

تعاس رفن  400 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63921022  هرامش  اب  افطل  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  تسویپ   - تسویپ دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  هدنورپ  هحفص  نکسا 420000 کینورتکلا  ویشرآ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا رهماب  دادرارق  یراذگراب 

1101001010000252 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب روتکاف و  شیپ  تسویپ   - تسویپ دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  یرادا  هدنورپ  هحفص  نکسا 420000 کینورتکلا  ویشرآ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161022030 -- 02163148100- دشابیم عنامالب  یرادا  تاعاس  دیدزاب  تسیمازلا -- اضما  رهماب و  دادرارق 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما یصصخت   یصصخت یاه   یاه هزوح   هزوح ردرد   ینف   ینف هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

هدنورپ هدنورپ هحفص   هحفص 420000420000 نکسا   نکسا کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ دادرارق   دادرارق 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 :

زا 49 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004299000027 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ینف 03132667919  دحاو  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یتساوخرد  تسویپ و  کرادم  دانسا و  هیلک 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب ینیمخ  ماما  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 09 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090833000034 زاین :  هرامش 

درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 2000000 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یناتسرامیب  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915764653 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ماما ناتسرامیب  ینیمخ  یفطصم  دیس  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42503054-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42514016-066 :: 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 طیارش   طیارش قباطم   قباطم ( ( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1919

یناتسرامیب یناتسرامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 49 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  امرفراک  تاصخشم  طیارش و  قبط  نیوزق  PC زکرم قیرحءافطا  نالعا و  متسیس  تفاظن  ژراش  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001766 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PCPC  زکرم زکرم قیرحءافطا   قیرحءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تفاظن   تفاظن ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع 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 49 ھحفص 18 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یصاصتخا  یرون  ربیق  رتسب  رب  لاس  کی  یارب  250mbps تنرتنیا یصاصتخا  دناب  یانهپ  اب  هیناث  رب  تیاباگم   250 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09128603098- اههاگدورف

1101001010000251 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

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

لباق - اههاگدورف تکرش  یصاصتخا  یرون  ربیق  رتسب  رب  لاس  کی  یارب  250mbps تنرتنیا یصاصتخا  دناب  یانهپ  اب  هیناث  رب  تیاباگم   250 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Lir number: 124332 زا IP هئرا یزادنا BGP و  هار  ناکما  - دناب یانهپ  گنیروتینام  - یربط حلاص  دیهش  یتارباخم  زکرم  رد  لیوحت 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا یرون   یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب ربرب   لاس   لاس کیکی   یارب   یارب 250250 mbpsmbps تنرتنیا   تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   هیناث   هیناث ربرب   تیاباگم   تیاباگم   250250 ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 49 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

هعسوت تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هتفرشیپ عیانص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 ددع  Cisco Switch 2960 48 Port 1GB + 4 fsp x

1 ددع  Cisco Switch 3750 48 Port 1GB x
1201001001000012 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ عیانص  هعسوت  تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
2 ددع  Cisco Switch 2960 48 Port 1GB + 4 fsp x - 

1 ددع  Cisco Switch 3750 48 Port 1GB x
دوش دیق  روتکاف  رد  دشاب و  هدننک  نیمات  دات  دروم  دیاب  الاک  تلاصا 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  روتکاف  شیپ  هنودب  داهنشیپ  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  روتکاف و  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک 

یلخاد 409 ینف  تالاوس  هب  خساپ  نفلت 

1513636411 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  مود  هچوک  ریصق  دمحا  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88748060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88748040-021 :: 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

تاطابترا5989311 تاعالطا و  تینما  یصصخت  یاه  هزوح  رد  ینف  هرواشم  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

11 ددع ددع   Cisco Switch 3750 48 Port 1GB xCisco Switch 3750 48 Port 1GB x  22 ددع ددع   Cisco Switch 2960  48 Port 1GB + 4 fsp xCisco Switch 2960  48 Port 1GB + 4 fsp x  وکسیس وکسیس چوس   چوس 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 49 ھحفص 20 
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دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501120042641 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/1214:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:00:001401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989295 :: هرازه هرازه :: 1401/09/1319:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 11)  ) کیفارت یارسگنهرف  زاین  دروم  مزاول  یارجاو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هقطنم 11 یرادرهش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

31296070 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یجنران 200 ای  زمرق  گنر  رتم  یتناس  عافترا 65 هب  هکت  کی  یس  یو  یپ  سنج  زا  یکیفارت  یطورخم  یدنق  هلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000202 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  رادیاپ  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 عافترا  50x50 cm داعبا یدنق  هلک  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یس یو  یپ  سنج  زا  یکیفارت  یطورخم  یدنق  هلک  - ههام کی  هیوست  لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یرازگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - امرگو امرس  دیشروخ  ربارب  رد  مواقم  زمرق  ای  یجنران  گنر  رتم  یتناس  عافترا 65 هب  هکت  کی  یجراخو  یلخاد  یاه  طیحم  یارب  بسانم 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت یارسگنهرف   یارسگنهرف زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

لودج لودج ددع -  -  ددع 200200 یجنران   یجنران ایای   زمرق   زمرق گنر   گنر رتم   رتم یتناس   یتناس 6565 عافترا   عافترا هبهب   هکت   هکت کیکی   یسیس   یویو   یپیپ   سنج   سنج زازا   یکیفارت   یکیفارت یطورخم   یطورخم یدنق   یدنق هلک   هلک ناونع : : ناونع
یدنق یدنق هلک   هلک ینتب   ینتب

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 49 ھحفص 21 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23هرامش  - 1401/09/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989595 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  هب  طوبرم  تاشیامزآ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

051-33448472 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دامن صخشم  هناگادج  ار  فیدر  ره  تمیق  ًافطل  یدروم (  یبور  فرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001760 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوملم یاهالاک  تازیهجت و  تالآنیشام ، ریاس  هیارک  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تمیق  داهنشیپ  ماگنه  مرتحم  ناگدننک  نیمات.تسویپ  لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشمدامن  صخشم  هناگادج  ار  فیدر  ره  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنشاب یم  ناراکنامیپ  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  هب  مزلم  هدومن و  یراذگراب  ار  هناماس 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات هبهب   طوبرم   طوبرم تاشیامزآ   تاشیامزآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

یبور یبور فرب   فرب ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 49 ھحفص 22 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبور فرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001761 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوملم یاهالاک  تازیهجت و  تالآنیشام ، ریاس  هیارک  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ار  هناماس  کرادم  تمیق  داهنشیپ  ماگنه  هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دشابیم یمازلا  تاصقانم  رد  تکرش  تهج  ناراکنامیپ  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  هدومن و 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نا هباشم  ایو  تراپ  ربون  عون  زاددع  1200 کالپ لورو  چیپو  رشاو  ابددع  تاصخشم 200 قبط  یکیتسالپ  هدننک  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000203 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   100x15x17 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکیفارت  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 

ناهاپس
ددع 200 دادعت : 

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

ههام هیوست 2 لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یرازگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبور یبور فرب   فرب ناونع : : ناونع 2828

یکیتسالپ یکیتسالپ هدننک   هدننک ادج   ادج ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 49 ھحفص 23 
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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

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  هگرب  قباطم 

1101004185000068 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ، یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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

تسویپ تسویپ یاه   یاه هگرب   هگرب قباطم   قباطم چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک برد   برد 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 49 ھحفص 24 
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000019 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  هب  لاوس  هنوگره  تروصرد  .تسویپ  لیاف  قبط  .دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000020 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  هب  لاوس  هنوگره  تروصرد  .تسویپ  لیاف  قبط.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

دنجریب دنجریب هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 3131

سبط سبط هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا 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 49 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  زاوها -  یمورب  رابنا  تانئاق و  دالوف  یاهتیاس  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000019 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  یسررب  هدش  تساوخرد  تاصخشم  افرص  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخیدروا 09126190721 یاقآ  اب  ینف  طابترا  یارب  . 2

.تسا یمازلا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  رازفا Smart Pss و  مرن  اب  گنهامه  . 3

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود 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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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 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف ساسا  رب  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  هباشم و  دک  ناریا  - هتسبرادم تازیهجت  4053801177 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  هناگادج  هیهت و  تسویپ 
1101096347000485 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 29 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تسارح  نامزاس  ینف  یتینما  هیدات  یاراد  یتسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم هنایار -  -  هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 3434

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

axis p3265-lve هاگتسد axis m3037-pveو10 نیبرود هاگتسد  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004495000052 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناگنز رجف  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   M3204 لدم  Network Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/10 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

axis  p3265- lveaxis  p3265- lve هاگتسد   هاگتسد 1010 وو axis  m3037-pveaxis  m3037-pve نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد 1010 ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   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 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 " ) " ) 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

نیاق یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا یلصا  کالم  ) هباشم دک  ناریا  اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا 

1101092349000065 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نیاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ءاضما  رهم  زا  سپ  دیق و  مالعتسا  یهگا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  اقیقد  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهاوخن  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  یرادرهش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن  یراذگراب 

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ،  راولب  شبن  رهش ،  نامیس  راولب  نیاق ،  یبونج ،  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9761773648

32566201-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566064-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5989373 یاه  نیبرود  هحفص 26)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنجریب5989471 هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سبط5989504 هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یهگا یهگا یلصا   یلصا کالم   کالم )) هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یرادرهش   یرادرهش رظن   رظن دروم   دروم لحم   لحم ردرد   بصن   بصن اباب   نیبرود   نیبرود تهج   تهج یرادرهش   یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا

3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

دنجریب5989471 هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سبط5989504 هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5989442PC زکرم قیرحءافطا  نالعا و  متسیس  تفاظن  ژراش  هحفص 18)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

نامتخاس5989256 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هحفص 7)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 49 ھحفص 30 
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(( 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

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEICA - TS06 -PLUS R1000 نشیتسا لاتوت  یرادرب  هشقن  نیبرود  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095916000003 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
LEICA - TS06 -PLUS R1000 - 

.دشاب یم  زاین  دروم  لدم  نیا  افرص 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

5989358LEICA - TS06 -PLUS R1000 نشیتسا لاتوت  یرادرب  هشقن  نیبرود  هاگتسدکی  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5989373 یاه  نیبرود  هحفص 26)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5989389 نیبرود  تاعطق  هعومجم  هنایار -  وی  یپ  هحفص 26)یس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5989507axis p3265-lve هاگتسد axis m3037-pveو10 نیبرود هاگتسد  هحفص 26)10 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا5989703 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 26) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

LEICA -  TS06 -PLUS R1000LEICA -  TS06 -PLUS R1000 نشیتسا   نشیتسا لاتوت   لاتوت یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 49 ھحفص 31 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  * نهموب هراوهام  تسارح  تهج  زاس  هریخذ  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف  شیپ  یط 

1201001022000228 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا   * ناسکی یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  ابش  هرامش  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلا  همیب  زاین  تروص  رد  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  لک * هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئات  زا  سپ  دادرخ 1401  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یریصن رتشیب 09012560160  تاعالطا.دوش  یمن  هدادرثا  بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطااب  ضقانتم  تمیق  مالعا  ییاهخساپ 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 49 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5989782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  دیاب  تازیهجت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000038 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-453D-4G لدم  TB 40 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   TB 2 تیفرظ  wes 2T لدم یلخاد  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  دیاب  تازیهجت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: 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

زاس5989399 هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 31)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش5989782 تحت  زاس  هحفص 31)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 3939
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام یطدقن 6  ریغ  تخادرپ  .دشاب  یم  تسویپ  رورس  ینف  تاصخشم   . هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000210 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

دیریگب سامت  هرامش 09176266739  اب  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337221-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   66 یطدقن   یطدقن ریغ   ریغ تخادرپ   تخادرپ .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ رورس   رورس ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم  . . هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4040
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  رورس  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000046 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  رثکادح 20 تخادرپ 
ربتعم یتناراگ  یاراد 
یمیهاربا  09151188137

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: 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

هام5989459 یطدقن 6  ریغ  تخادرپ  .دشاب  یم  تسویپ  رورس  ینف  تاصخشم   . هباشم دک  هحفص 33)ناریا  رورس  ( رورس

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

ناریا5989703 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 26) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 33)رورس5989757 رورس  ( رورس

رورس رورس ناونع : : ناونع 4141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218

1101099414000089 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  ترکوتشا  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

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

سامت 23922218  - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: 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

روتانژیسکا5989525 حطس  روسنس  هحفص 36)هدنرادهگن  روسنس  ( روسنس

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

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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتانژیسکا روتانژیسکا حطس   حطس روسنس   روسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 4242

هفرطکی هفرطکی ریش   ریش نفنف -  -  لماک   لماک لیوک   لیوک هوزر -  -  هوزر مین   مین چیپ   چیپ اباب   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ نشوب -  -  نشوب رسرس   کیکی   تالاصتا   تالاصتا لیدبت   لیدبت یزلف -  -  یزلف نشوب   نشوب ندچ -  -  ندچ هروسام   هروسام هرهم   هرهم ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک چیئوسولف   چیئوسولف نیمز   نیمز لاصتا   لاصتا متسیس   متسیس راد -  -  راد تیجنم   تیجنم رشاو   رشاو یشوج -  -  یشوج یتاسیسات   یتاسیسات جنلف   جنلف یایا -  -  هکلف   هکلف یپوت   یپوت ریش   ریش یجنلف -  -  یجنلف یکسید   یکسید

4343
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دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رداص  روتکاف  شیپ  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  امتح 

09123996352 یگنهامه
1101096102001010 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دار ینسح  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 2 زیاس لیتکاد  ندچ  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ارا  in 4\1 1 زیاس یزلف  نشوب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ریوک رمیلپ  دزی  هدننک  هضرع  عجرم   bar 20 راشف  40x1 1/4 mm رطق  P.P نشوب رس  کی  تالاصتا  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

شوگ شش  هرهم  لکش   mm 2 چیپ هوزر   mm 12 چیپ رطق   mm 60 چیپ لوط  شوگ  شش  چیپ  رس  لکش  هزیناولاگ  سنج  هوزر  مین  چیپ  اب  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 
امن شوخ  نسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   FORGING یتراجت مان   mm 12 هرهم عافترا 

تسد 20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هناسر نیوکت  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   NA لدم لیوک  نف  لماک  لیوک  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کیناکم تعنص  سیس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   in 2 زیاس یجنرب  سنج  ییوشک  یا  هکلف  یپوت  ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

داگراساپ ورتپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   G.V یتراجت مان   bar 150 راشف  in 3 زیاس لیتسا  نبرک  سنج  کیتاموتا  یجنلف  یکسید  هفرطکی  ریش  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت تعنص  زیراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   bar 16 راشف  mm 100 زیاس یدالوف  سنج  یشوج  یتاسیسات  جنلف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 

شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نیسکا لایس  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 500 رطق یکیتسال  تاسیسات  یشک  هلول  راد  تیجنم  رشاو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/15 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5989437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153960 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز لوژام  چیئوس و  تیمیل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/12 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5989287 ....( یرومم و شلف  دروک و  چپ  چیئوس ،   ) یرازفا تخس  تازیهجت  مالقا و  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مین5989376 چیپ  اب  هرهم  چیپ و  نشوب -  رس  کی  تالاصتا  لیدبت  یزلف -  نشوب  ندچ -  هروسام  هرهم 
یتاسیسات جنلف  یا -  هکلف  یپوت  ریش  یجنلف -  یکسید  هفرطکی  ریش  نف -  لماک  لیوک  هوزر - 

لرتنک چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  راد -  تیجنم  رشاو  یشوج - 

هحفص 36) چیئوس  ( چیئوس

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

سنمیز5989437 لوژام  چیئوس و  هحفص 36)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

سنمیز سنمیز لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4444
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 49 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9dnuc6vb8p6kz?user=37505&ntc=5989437
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5989437?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000223 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
متسیس دیون  زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAK DD2 لدم یریوصت  یتوص و  رچوس  رسکیم  الاک :  مان 

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

بانب ناوخا  یودف  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یمرگولیک  یقلط  هتسب   m 30 لوط نفورکیم  لباک  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

امنهر تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   NASR یتراجت مان  ینف 8323955  هرامش   GM ویتوموکل هناورپ  لباک  یرن  شیف  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   SIERRA یتراجت مان   BX12 لدم هلاناک  شخپ 4  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سراپ دیما  نازاس  رادم  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دیما  نازاس  رادم  هدنزاس  عجرم   ADA لدم ادص  هدننک  عیزوت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

فیدر - ددرگ دولپآ  تسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  - دشابیم بصن  هارمه  هب  تاعطق  تسویپ - لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321- تسین زایندروم  تسویپ  لیاف   4

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

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pressure switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001190 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   DPF266 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم تسویپ  کرادم  هب  یراذگرابو  دات  ، اضاقت مالقا  طیارش و  یسررب  تهج.دوش  یم  دات  یلصا  یدنب  هتسبرد  دنبکآ  لصا و  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا.دوش 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

سنارفنک5989315 نلاس  هحفص 38)تازیهجت  چوس  ( چوس

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

5989461pressure switch(38 هحفص چوس  ( چوس

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

5989684Cisco Switch 2 ددع  Cisco Switch 2960 48 Port 1GB + 4 fsp x وکسیس چوس 
1 ددع  3750 48 Port 1GB x

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

pressure switchpressure switch ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5989563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشخر 31137377 مناخ  سانشراک  تسویپ .  طیارش  قبط  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000394 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   S322H لدم ییانشور  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

سنارفنک5989315 نلاس  هحفص 38)تازیهجت  چوس  ( چوس

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

ییانشور5989563 تازیهجت  هحفص 41)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989225 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دربیک سوام  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد mini pc و 50   all in one 50 هاگتسد دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
" ینابیتشپ تامدخ  و "  یتارباخم "  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  نتشاد 

نفلت کالپ 17  قشمد  خیبونج  نیطسلف  خزرواشک  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ

88-88804379 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989240 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  سوام  دروبیک و  یراک  هاگتسیا  یا  هنایار  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یارجا تاکرمگ  یزکرمداتس و  زاین  دروم  روتینام  یا  هنایار  تازیهجت  نیمات 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 102 زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  - یمویق دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم   :: سردآ سردآ

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد  :: 021-82992105و 27313131 نفلت :: www.setadiran.ir- www.irica.gov.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دربیک دربیک سوام   سوام وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   5050 وو     mini pcmini pc هاگتسد   هاگتسد   all in one all in one 5050 هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

داتس داتس زاین   زاین دروم   دروم روتینام   روتینام یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات دروم -  -  دروم سوام   سوام وو   دروبیک   دروبیک یراک   یراک هاگتسیا   هاگتسیا یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  ناریااص -  روتینام  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000656 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VGP-BPX19 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 5050
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو کیا  کرام   LED چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000764 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نژیو کیا  کرام   LED چنیا روتینام 24  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاجر 09178315741 سدنهم  بانج  ینف  سانشراک  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف لاسرا  زا  دعب  هام  تخادرپ 3 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003012000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989578 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک  سوام و  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد Mini pc و 50  هاگتسد All in one و 50  دیرخ 50  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دروبیک سوام و  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد Mini pc و 50  هاگتسد All in one و 50  دیرخ 50  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 17 قشمد -  خ  یبونج - نیطسلف  -خ  زرواشک راولب   ، 1416753941 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو کیا   کیا کرام   کرام   LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 5151

دروبیک دروبیک وو   سوام   سوام وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   5050 وو     Mini pcMini pc هاگتسد   هاگتسد   5050 وو     All in oneAll in one هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5989772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تازیهجت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000037 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تازیهجت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   in 24 زیاس هنایار  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050262000018 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

04133282771 تسیمازلا روتکاف  شیپ  لیمکت  هدوب و  ضرف  شیپ  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156947364 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287002-041  ، 33282993-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282778-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع 5353

inin زیاس  2424   زیاس هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دربیک5989225 سوام  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد mini pc و 50   all in one 50 هاگتسد هحفص 41)دیرخ 50  روتینام  ( روتینام

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

یا5989240 هنایار  تازیهجت  نیمات  دروم -  سوام  دروبیک و  یراک  هاگتسیا  یا  هنایار  تازیهجت  نیمأت 
داتس زاین  دروم  روتینام 

هحفص 41) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5989483 هحفص 41)یرطاب  روتینام  ( روتینام

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

نژیو5989490 کیا  کرام   LED چنیا هحفص 41)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

سوام و5989578 روتینام و  هاگتسد  هاگتسد Mini pc و 50  هاگتسد All in one و 50  دیرخ 50 
دروبیک

هحفص 41) روتینام  ( روتینام

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

هکبش5989772 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 41)تس  روتینام  ( روتینام

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

5989817in 24 زیاس هنایار  هحفص 41)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( 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

هتسبرادم5989373 یاه  نیبرود  هحفص 26)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5989389 نیبرود  تاعطق  هعومجم  هنایار -  وی  یپ  هحفص 26)یس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000176 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

5989378( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هحفص 47)هنایار  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( درب درب یکیک   سوام   سوام ،، سیک سیک ،، روتینوم روتینوم  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یصخش   یصخش هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030465000087 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسا هدش  یراذگراب  تاصخشم  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یدایص  سدنهم  312 یلخاد 66708103 هرامشاب لاوس  هنوگ  ره  تباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هیوست  هکنیاو 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعنص5989294 یصصخت  یرازفا  مرن  یاه  سیورس  شیاپ )  ینابیتشپ (  لوا  هیال  تامدخ  ماجنا 
قرب

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5989310 هحفص 47)مالقا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رتسب5989432 رب  لاس  کی  یارب  250mbps تنرتنیا یصاصتخا  دناب  یانهپ  اب  هیناث  رب  تیاباگم   250
یصاصتخا یرون  ربیف 

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سیورس5989552 دیرخ  ای  سنارفنک  وئدیو  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم5989715 ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ،
تسویپ طیارش 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتویپماک رتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5656

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 " ) " ) 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   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

یریوصت5989223 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  هحفص 15)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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