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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشجنپ  2424   هبنشجنپ 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 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   183,510هکس , 000183,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما384,870384,870رالد تاراما مهرد   103,950103,950مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   178هکس ,480 , 000178 ,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,259رالد 100259, سیئوس100 سیئوس کنارف   412کنارف ,200412 ,2 00

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,119هکس 000 , 0001 19, 000 , اداناک000 اداناک رالد   282رالد ,900282 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   10لایر 1 , 97010 1 , 970

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,89هکس 000 , 00089, 000 , وروی000 ژورن404,500404,500وروی ژورن نورک   ,39,00039نورک 000

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,805,00016 سیلگنا805,000, سیلگنا دنوپ   471دنوپ , 020471 , نپاژ020 نپاژ نینی   دصکی   279,830279,830دصکی

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5959))

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

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

زا 68 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 41

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 68 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-14010922 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپریش رازفا  مرن  یزاس  یشرافس  هعسوت و  یرادهگن  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 2/000/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 300/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

09126330018-81717838 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092734000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048947 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیکرتشم عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 
13:00 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ  کرهش  یلامش ـ  رگراک  یاهتنا  نارهت ـ   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپریش تنیوپریش رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   هعسوت   هعسوت یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11

نیکرتشم نیکرتشم عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش تیاغل  خیرات 1401/09/26  زا   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

arums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم تیاغل  خیرات 1401/10/03  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر نیمضت 1/300/000/000  غلبم  نا  یاه  لوژام  هارمه  هب  یرازفا  تخس  لاوریاف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نیمضت 2/761/000/000  دابا  سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  سناژروا  لقتسم  هرادا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم داتس  هناخریبد  یرتسگداد  کرهش  بنج  هاگشناد  یاهتنا خ  لیبدرا   :: سردآ سردآ

32725260-045-333537422-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001094343000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050279 :: هرازه هرازه :: 1401/10/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت یزاسرهش  هچراپکی  متسیس  یرهش و  تاعالطا  کناب  داجیا  تشادرب و  یکینورتکلا ،  ویشرآ  بو ،  تحت   GIS هشقن کالما و  یزیمم  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتلود  تارابتعا  لحم  زا  بو 

ناردنزام  ناتسا  الکایک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هچراپکی متسیس  یرهش و  تاعالطا  کناب  داجیا  تشادرب و  یکینورتکلا ،  ویشرآ  بو ،  تحت   GIS هشقن کالما و  یزیمم  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یتلود تارابتعا  لحم  زا  بو  تحت  یزاسرهش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

الکایک رهش  غرمیس  ناتسرهش  ناردنزام   ، 4773143745 یتسپ :  دک  غرمیس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب سناژروا   سناژروا لقتسم   لقتسم هرادا   هرادا یرازفا -  -  یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

GISGIS وو   یزیمم   یزیمم ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 68 ھحفص 6 
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401-هرامش ىد ,  10 هبنش , یلا   1401 رذآ ,  26 هبنش , ینامز : هزاب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هام 1401 ید  ات 10  رذآ  مان 26  تبث  تلهم 

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ICT هزوح یاهپآتراتسا  لاعف و  یاهتکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد یصوصخ  شخب  روضح  تیوقت  هروح ICT و  یاهراکوبسک  زا  تیامح  رب  ینبم  دوخ  تیرومام  یاتسار  رد  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  هلیسونیدب 

بذج یلغش و  یاهتصرف  قلخ  تهج  یزاسهنیمز  نینچمه  یزاسهکبش و  هاگشناد و  تعنص ، تلود ، تالماعت  شرتسگ  یشهوژپ و  یاهتیلاعف  یزاسیراجت 
ناوخارف یرازگرب  هب  مادقا  متسیسوکا ، " رد  یروانف  هعسوت  یروآون و  هطیح  رد  ایوپ  یاهتکراشم  ماجنا   " فده اب  ًاصخشم  و  اواف ، هزوح  ناگبخن  نالیصحتلاغراف و 

قفوم یاهتکرش  یاهمیت و  ییاسانش  ناوخارف  نیا  یرازگرب  زا  فده  .دیامنیم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هزوح  رد  یصصخت  پاتراتسا  لاعف و  یاهتکرش  ییاسانش 
.دشابیم تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  یصصخت  یروآون  زکرم  رد  رارقتسا  تهج 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ناریا تارباخم  تاقیقحت  زکرم   ) تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  یلامش –  رگراک  نابایخ  یاهتنا  نارهت –   :: سردآ سردآ

021-84977341 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tto@itrc.ac.irسکف 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

یریوصت6048822 تراظن  هژورپ  هلاسود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش6050281 یریوصت  تراظن  هژورپ  ( لوا زاف   ) هلاس ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ICTICT هزوح   هزوح یاهپآتراتسا   یاهپآتراتسا وو   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0131320080440001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000 PSI نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000 PSI PANELS - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 11.650.924.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934  - 34123911-061 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شاخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KCCOT-1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khashcement.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  نالعا و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  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

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSI ناونع : : ناونع 66

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 68 ھحفص 8 
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نامز دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

کی هرامش  هیعالطا   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lufc.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/29

6048899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F&G System & Gas Detector یکدی مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 48 کی  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف  راولب  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

75976000 :: نفلت :: www.lordegan.coنفلت تیاسبو تیاسبو

26763982 :: سکف :: info@lordegan.coسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/777 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15/15هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 15/15عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049256 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اه و هشقن  دروآرب ، قبط  لیکو  رازاب  تهج  کشخ ) متسیس   ) قیرح ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخارف هرامش  اب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  صاخشا  هب   2001096688000273
هام  تدم 12  هب  لایر  دروارب 22.033.714.260  غلبم 

لیکو  رازاب  زاریش  ماجنا  لحم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/102/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیناکم  تاسیسأت  ای  هینبا  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد 

زاریش  یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هاراهچ  لحم   :: سردآ سردآ

07137399972 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir -vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

F&G System & Gas DetectorF&G System & Gas Detector  یکدی یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 88

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت تفه  رکشین  تعنص  تشک و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/30

6049278 :: هرازه هرازه هبنشکی 1401/10/04دکدک   زور   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ قیرح  ءافطا  متسیس  ءارجا  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یناگرزاب -  تیریدم  هپت  تفه  رکشین  تعنص  تشک و  تکرش  زاوها  هداج  رتمولیک 10  شوش   :: سردآ سردآ

06142865355  - 06142865134 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

06142865355  - 06142865134 :: 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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000273 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:15هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:15عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049724 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیکو  رازاب  تهج  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

لیکو  رازاب  تهج  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,033,714,260 یلام :  دروآرب 

لایر   1,102,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هناتسآ -  نابایخ  شبن  هیبنیز -  راولب  زاریش -   ، 7138995995 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش

:: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ءارجا   ءارجا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

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

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

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

2001096412000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049762 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو 129   CATCH PIT و CONDENSATE CHAMBER یاه هچضوح  فارطا  یناشنشتآ  موف  هکبش  یزادنا  هار  ارجا و  لایرتم ، نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متشه  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دحاو  CATCH PIT و CONDENSATE CHAMBER یاه هچضوح  فارطا  یناشنشتآ  موف  هکبش  یزادنا  هار  ارجا و  لایرتم ، نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
129

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,311,000,000 نیمضت :  غلبم 

عقاو متشه  هاگشیالاپ  ریدم  رتفد  هب  تاداهنشیپ  هئارا  دیسررس  تلهم  زا  لبق  ات  ار  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  ددرگ  یم  دیکات  نیمضت :  تاحیضوت 
نامیپ تامدخ  رتفد  نیمدا ، نامتخاس  یبونج  علض  یاهزاف 20و21 ،)  ) متشه هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا  رد 
تهج ار  مزال  یاه  یگنهامه  یاهنفلت 077-31319681-4  هرامش  زا  یکی  اب  سامت  قیرط  زا  آنمض  .دامن  تفایرد  دیسر  هداد و  لیوحت  متشه ، هاگشیالاپ  یاه 

دیدروآ  لمع  هب  دیسر  تفایرد  لیوحت و 
20:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاف 21-20 - متشه هاگشیالاپ  - هیولسع ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511883674 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فارطا فارطا یناشنشتآ   یناشنشتآ موف   موف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا لایرتم ، ، لایرتم نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
دحاو  129129 دحاو   CATCH PITCATCH PIT وو     CONDENSATE CHAMBERCONDENSATE CHAMBER یاه   یاه هچضوح   هچضوح

1212
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092273000089 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048744 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40118-3001801083-A یاضاقت هرامش  هکبش  نابیتشپ  رورس  هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

IT دحاو تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاصقانم الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7561875847 یتسپ :  دک 

07731682153 سامت :  هرامش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

/ زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سیدرف ناتسرامیب 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090407000206 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19:00  یلا  خروم 1401/09/26  تعاس 9  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/28

tender.abzums.ac.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:30   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048906 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8  سار   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف ناتسرامیب  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دک جرک  راهب  هبعش  هافر  کناب  دزن  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  یزیراو  شیف  تروصب  لایر   1/190/000/000: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 972

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک 
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

یزکرم نامتخاس  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  راولب  نامزاس :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش نابیتشپ   نابیتشپ رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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سراف ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

اشامت  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049272 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  یارجا  یحارط و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 550/000/000  غلبم 

هناخریبد یزرواشک  کناب  تیریدم  یدازآ -  کراپ  یبونج  علض  ماف  نیکشم  نابایخ   :: سردآ سردآ

:: 071-32921-141-02141934-8ف88969737-193768 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هدرپس ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509733-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/10/22هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6049800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا نویسالوزیا   نویسالوزیا وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6050130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  ردیر  رگتئارق و  ملق  متیا   2 ناونع : 

14013624 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب6049168 سناژروا  لقتسم  هرادا  یرازفا -  تخس  لاوریاف  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6050458ICT هزوح یاهپآتراتسا  لاعف و  یاهتکرش  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردیر ردیر وو   رگتئارق   رگتئارق ملق   ملق متیا   متیا   22 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 68 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vgycjlpqg6ys5?user=37505&ntc=6050130
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بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091015000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048822 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا  ) زاف  ) بانب یرادرهش  یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاسود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هصقانم 35.000.000.000  غلبم 

یسمش  هام  هس  هژورپ  یارجا  نامز  تدم 

همانزور رد  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه  هیلک  یرادرهش -  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  رهش  حطس  و 

نابایخ بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ  : سردآ اهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  دحاو  بانب -  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ ماما 

یلخاد 115  04137722010 :: نفلت :: 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

اضرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093603000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049648 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشفا  مرج  راولب  ییانشور  هیاپ  یارجا  بصن و  دیرخ ، هصقانم  لو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راشفا مرج  ییانشور  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اضرهش یزکرم  یرادرهش   ، 8614813111 یتسپ :  دک  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ هلاسود   هلاسود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1818

راولب راولب ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هصقانم   هصقانم لوا   لوا هلحرم   هلحرم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 68 ھحفص 15 
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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

بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091015000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050281 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش ینف و  تاصخشم  اب  ربارب  بانب  یرادرهش  یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ،  دیرخ ، لماش  تایلمع  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یمازلا  نارگ  هصقانم  یوس  زا  نآ  تیاعر  هک  دشابیم  یتسویپ  دانسا  رد  جردنم  تامدخ 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینف و تاصخشم  اب  ربارب  بانب  یرادرهش  یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ،  دیرخ ، لماش  تایلمع  عوضوم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشاب یمازلا  نارگ  هصقانم  یوس  زا  نآ  تیاعر  هک  دشابیم  یتسویپ  دانسا  رد  جردنم  تامدخ  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب دزن  بانب  یرادرهش  هرامش 3100003221003  هدرپس  باسحب  یدقن  تروصب  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن زیراو  یلم 
یراذگراب هعلاطم و  دولناد و  هب  تبسن  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  هک  دشاب  یم  یتسویپ  دانسا  رد  زاین  دروم  تازیهجت  ینف  تاصخشم  هصقانم و  تاحیضوت  هیلک 

.دنیامن  مادقا  هناماس  رد  نآ  ددجم 
14:30 تعاس : 1401/11/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بانب یرادرهش  هر - ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ   ، 5551897635 یتسپ :  دک  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
041 سامت 37722010 -  نفلت 

:: 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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/09/29  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GPR اههار و یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ  تازیهجت  اههاگتسد و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 27.500.000.000  تنامض 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.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

یرادرهش یرادرهش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ (( لوا لوا زاف   زاف  ) ) هلاس هلاس ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2020

ییوردوخ ییوردوخ   GPRGPR وو   اههار   اههار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد دیرخ   دیرخ 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 68 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jb7m89djpp46c?user=37505&ntc=6050281
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داتس زربلا -  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاگشناد

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090407000203 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 1401/09/23  تعاس 9  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19:00

tender.abzums.ac.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:30   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049387 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8  سار   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم ، نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دک جرک  راهب  هبعش  هافر  کناب  دزن  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  یزیراو  شیف  تروصب  لایر   1/750/000/000: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 972

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک 
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

یزکرم نامتخاس  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  راولب  نامزاس :  :: سردآ سردآ

34197656-026 :: نفلت :: https://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

یریوصت6048822 تراظن  هژورپ  هلاسود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش6050281 یریوصت  تراظن  هژورپ  ( لوا زاف   ) هلاس ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ، ، هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r9rqzucpt9dlw?user=37505&ntc=6049387
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6049387?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6048945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153958 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ یدنبرکیپ و  هارمهب  هلاسکی   exchange یارب یاکسا  رپسک  مپسا  یتنآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  دیما  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIS ناتسرامیب هاگشیامزآ  هداد  لاقتنا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090782000040 زاین :  هرامش 

دهشم دیما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون   RR.LIS.w.TS عجرم یاه  هاگشیامزآ  تاعالطا  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار دروآ  هر 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد ، ناتسرامیب لحم  رد  دادرارق  هرود  یط  مزال  ینابیتشپ  تامدخ  رازفا و  مرن  هیارا  ، دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یت  یآ  زا  هیدات  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپب  دادارق  ، مزال ینوناق و  یاهزوجم 

9176613775 یتسپ :  دک  تشدنلا ،  عطاقت  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38428621-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38428622-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ هارمهب   هارمهب یاکسا   یاکسا رپسک   رپسک مپسا   مپسا یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2323

LISLIS ناتسرامیب   ناتسرامیب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ هداد   هداد لاقتنا   لاقتنا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000151000007 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسا هدش  جرد  هدش  یراذگراب  لیاف  رد  یتساوخرد  رازفا  مرن  تاصخشم   . دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813371 یتسپ :  دک  ناتسا ،  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  ناسانشراک -  کرهش  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33740748-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33740752-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکبنگ  یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ نامرک و  هنیدآ  هنایاپ  طیلب  شورف  زکرمتم  حرط  رد  یرادرهش  ضراوع  دصرد  هبساحم 5  هناماس  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک یرادرهش  ضراوع  نیالنآ 

1101005658000046 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
اعمج 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم - 2 ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  زاجم و  اضما  رهم و  یتسیاب  تسویپ  کرادم  مالعتسا و  مرف  هارمه  هب  طبترم  ربتعم و  تکرش  کرادم  هیلک ی  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  هیلک ی  شریذپ  دات و  یانعم  هب  هدنرب  یوس  زا  شریذپ  هدوب و  تعاس  هناماس 24  رد  هدنرب  شریذپ 

7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  یزکرم  یرادرهش  اروش  نادیم  نامرک  رهش  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32268350-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235114-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخادرپ تخادرپ وو   نامرک   نامرک هنیدآ   هنیدآ هنایاپ   هنایاپ طیلب   طیلب شورف   شورف زکرمتم   زکرمتم حرط   حرط ردرد   یرادرهش   یرادرهش ضراوع   ضراوع دصرد   دصرد   55 هبساحم   هبساحم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
نامرک نامرک یرادرهش   یرادرهش ضراوع   ضراوع نیالنآ   نیالنآ

2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  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 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم   JAQUET تکرش تخاس   OVER SPEED CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001091 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   A1810 گولانآ یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26_0020726 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم لرتنک  یارب  یلحم  لرتنک  لناپ  - LCS نیمات 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

OVER SPEED CARDOVER SPEED CARD ناونع : : ناونع 2727

روتوم روتوم لرتنک   لرتنک یارب   یارب یلحم   یلحم لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ - - LCSLCS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2828

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6050095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  نزاخ  لاغز و  روسنس و  رتومرت و  مالقا  متیا   4 ناونع : 

14013621 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و  - SIEMENS DIRECT CONTROL SOFT STARTER SRW 3A WITH BASE CONECTION لوژام - : نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعحارم  تسویپ  هب  ....و  لوژام  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101093079001288 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   ABAIS2R0824B لدم  ma 4-20 تراه هلاناک   DCS 8 گولانآ یدورو  لوژام  الاک :  مان 
یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخ نزاخ وو   لاغز   لاغز وو   روسنس   روسنس وو   رتومرت   رتومرت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2929

SIEMENS DIRECT CONTROL SOFT STARTER SRW 3A WITH BASE CONECTIONSIEMENS DIRECT CONTROL SOFT STARTER SRW 3A WITH BASE CONECTION لوژام - : - : لوژام نیمات   نیمات 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 68 ھحفص 22 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COIL 24 V DC 6.8 W WITH PISTON - BASE AIR REGISTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  مانمه  نکوت  زا  تسیاب  یم  مالعتسا  رد  رظاح  یقیقح ) صاخشا  ) هدنزاس / هدننک نیمأت.تسویپ  لیاف  رد  هنومن  قباطم  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا 

دنیامن هدافتسا 
1201092179001091 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ود ًاعمج.تسیمازلا  دکناریا  هئارا  ملق  ره  تهج.تسویپ  لیاف  رد  ود  ره   Base air register-2 هرامش ملق  نوتسیپ و  هارمه  تلو  لیوک 24  ملق 1 - ود  لماش  الاک  - 

.دشاب یم  ملق 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

ددع  55 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نادابآ ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

طوبرم یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  یرابتعا  تروصب  یلام  دنس  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  نادابآ و  هاگشیالاپ  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هام  یلام 1  داهنشیپ  رابتعا  لقادح.ددرگ  ظاحل  یلام  تاداهنشیپ  رد  تسیاب  یم  تخاس  یهاوگ  لایرتم و  زیلانآ  هب 

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( نوتسیپ نوتسیپ هارمه   هارمه تلو   تلو لیوک  2424   لیوک )) COIL 24 V DC 6 .8  W WITH PISTON -  BASE AIR REGISTERCOIL 24 V DC 6 .8  W WITH PISTON -  BASE AIR REGISTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3131

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هلاس کی  دادرارق  بلاق  رد  ) قیرح مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000217 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بانج هرامش 09124817151  اب  یلیمکت  تاعالطا  تفایرد  تهج  ناتسرامیب  هلاس ) کی  دادرارق  بلاق  رد  ) قیرح مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  زرواشک  سدنهم 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  ناریا  یلم  کناب  بعش  زا  هبعش  کیتاموتا 22  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تاصخشم و   ، طیارش ساسارب  ناهفصا 

1101001195000021 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3232

هبعش هبعش   2222 کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APOLLO DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005200 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح غاد  طاقن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ترارح روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

APOLLO APOLLO DETECTORDETECTOR ناونع : : ناونع 3434

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  قیرح  افطا  نالعا و  هناماس  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000126 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داتس  هناماسرد  هدش  همیمض  تادنتسم  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  خساپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

8114-03133998100 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 103/1401/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048700 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ طسوت  لباکریغ )  ) حلاصم نیمأت  اب  هیمورا  یرون  ربیف  هعسوت  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا هناماس   هناماس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 3535

یرون یرون ربیف   ربیف هعسوت   هعسوت یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 68 ھحفص 26 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/196/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/09/23  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلج یرون  یوفاک  رون و  یرابتعاو  یلام  هسسوم  هلحم ،  یجرگ  شاوریپ ،  یرونربیف  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ -  ناتسا  یرونربیف  یاهریسم  یراکرپ  یدنب و  نویباگ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001976 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

یرونربیف یرونربیف یاهریسم   یاهریسم یراکرپ   یراکرپ وو   یدنب   یدنب نویباگ   نویباگ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vvyuv8fjhwgjr?user=37505&ntc=6048760
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048760?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/595qn4kcdnrkz?user=37505&ntc=6048805
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048805?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوتل هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان  + CCR1009-7G-1C-1S لدم هنایار  هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم 

1101094209000249 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان  + CCR1009-7G-1C-1S لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
اکیار زادرپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوتل ینوتل هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک . . RAIKA CORAIKA CO هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   MIKROTIKMIKROTIK یتراجت   یتراجت مان   مان + + CCR1009-7G- 1C- 1SCCR1009-7G- 1C- 1S لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع
اکیار اکیار زادرپ   زادرپ هکبش   هکبش هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم

3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیورشب افش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  هیلخت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101092085000045 زاین :  هرامش 
هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782014-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ویوورکیام   ODU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004599 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیت هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NEC هدنزاس عجرم   NEC یتراجت مان   GHz 8 سناکرف  TRP-8G-1E لدم  ODU لاقتنا متسیس  ویدار  الاک :  مان 

شیک نیرآ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

ODUODU  لاقتنا لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  کی  هجرد  یناریا  هکبش  چیوس  لوژام LIS و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000097 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
ناملآ ، S7 300 SIEMENS، SIEMENS یس لا  یپ  چوس  لاتیجید ، یدورو  لانگیس  لوژام ، الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم 09125799341 سانشراک   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام -- یسیس لالا   یپیپ   چوس   چوس لاتیجید ، ، لاتیجید یدورو   یدورو لانگیس   لانگیس لوژام ، ، لوژام ناونع : : ناونع 4242

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  رد   ( تسویپ طیارش  قباطم   ) هدننکرارکت یاه  هاگتسیا  یدروم  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000185 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناراکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1755 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049106 :: هرازه هرازه :: 1401/10/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم  ورین  هیذغت  یاه  متسیس  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  رثکادح 10  ارجا  تدم 

-( 48VDC  ) یتریاغم یاه  متسیس  هیلع  یتارباخم  یاهمتسیس  هیذغت  عبنم  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  اوتحم 
هام رثکادح 10  ارجا  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس 218 هشیدنا 4 -  راولب  یادتبا  زاف 2 -  سوت -  یتعنص  کرهش  دهشم -  سردآ   :: سردآ سردآ

سدنهم ( ) 09151562533  ) یلضفت سدنهم  :05135414111 و  نفلت  :: نفلت نفلت
یمالسا 09151562532)

:Nianelectronic.com :: تیاسبو تیاسبو

05135413614 :: سکف :: info@nianelectronic.comسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننکرارکت هدننکرارکت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یدروم   یدروم تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 4343

یتارباخم یتارباخم ورین   ورین هیذغت   هیذغت یاه   یاه متسیس   متسیس نادرگرب   نادرگرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132440  اب  قباطم   MOTOR HYD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007356 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HONDA MOTOR CO هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   EG 6500 CXS R لدم  kVA 5/5 ناوت ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 
کدی نمسیو  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   GAVERNOR یتراجت مان   E613/27/1500 لدم روتومورتکلا  رنرواگ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتومورتکلا روتومورتکلا رنرواگ   رنرواگ چیئوس   چیئوس ینیزنب -  -  ینیزنب قرب   قرب روتوم   روتوم هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب سامت  دادرارق ،  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   FWB-1000E لاوریاف هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلدع هطوبرم 64572670  سانشراک 
1101001017000638 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-1000E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FWB- 1000EFWB- 1000E  لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوبدای نادیم  دیدج  هبعش  یاهنیبرود  ریگزد و  یشک  لباک  تخاسریز  ماجناو  ریاسو  لباک  دیرخ  دشابیم - هباشم  یباختنا  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تاعالطا  ساسارب  افرص  سابعردنب 

1101003781000057 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رتسگ ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  ابص  رتسگ  ناب  هدید  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان   m 610 لوط یسم  سنج   UTP لدم هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رهم ابص 

هقلح ( لور )1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افرص سابعردنب  دوبدای  نادیم  دیدج  هبعش  یاهنیبرود  ریگزد و  یشک  لباک  تخاسریز  ماجناو  ریاسو  لباک  دیرخ  دشابیم - هباشم  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگزمره ناتسا  یمسر  ناگدننک  تکرش  اب  افرص  تیولوا  تسویپ و  تسیل  تاعالطا  ساسارب 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوبدای دوبدای نادیم   نادیم دیدج   دیدج هبعش   هبعش یاهنیبرود   یاهنیبرود وو   ریگزد   ریگزد یشک   یشک لباک   لباک تخاسریز   تخاسریز ماجناو   ماجناو ریاسو   ریاسو لباک   لباک دیرخ   دیرخ دشابیم - - دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاعالطا   تاعالطا ساسارب   ساسارب افرص   افرص سابعردنب   سابعردنب
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لاسکی  تدم  هب  تنرتنیا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005878000021 زاین :  هرامش 

رمحا لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گیگ 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

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

دیئامرف لصاح  سامت  09357411337 رامش اب  زاین  تروص  رد  تسویپ  تسیل  قبط  لاسکی  تدم  هب  تنرتنیا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794851 یتسپ :  دک  ناتسارمحا ،  لاله  تیعمج   - یرظتنمدیهش -خ  جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223185-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/195/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/9/23  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049568 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک لاح  رد  لاعف و  ناتسا  حطس  رد   Metro1000 دون زا 250  شیب  هک  دبنگ  وناگرگ  ویوورکیام  تهج  یکدی  نیمات  متسیس 1000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111758065 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4848

راک راک لاح   لاح ردرد   وو   لاعف   لاعف ناتسا   ناتسا حطس   حطس ردرد     Metro1000Metro1000 دون   دون   250250 زازا   شیب   شیب هکهک   ویوورکیام   ویوورکیام تهج   تهج یکدی   یکدی نیمات   نیمات   10001000 متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4949
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم  / هکبش  / قرب تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000131 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  تسا و  زاین  دروم  رتم  عومجم 2500  رد  یرتم  هقلح 500  دادعت 5  هب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000185 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههامکی  تخادرپ  دهعت   . دوش یراذگ  تمیق  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  ساسارب  دوش و  هعجارم  تسویپ  هب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: 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

تارباخم تارباخم  / / هکبش هکبش  / / قرب قرب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5050

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   امتح   امتح وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم رتم   رتم   25002500 عومجم   عومجم ردرد   یرتم   یرتم   500500 هقلح   هقلح   55 دادعت   دادعت هبهب   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تکوس6049240 تینوی - یکیرتکلا 12  کر  هکبش -  لباک  - DCB تکارب  - NVR هتسبرادم و نیبرود 
ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  لانرتنیا -  کسید  دراه  هکبش - 

هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6049254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یراک  پوکسا  قبط  رطخ  رادشه  هرامش و  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000118 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ یراک  پوکسا  قبط  رطخ  رادشه  هرامش و  ولبات  دیرخ  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  450 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرددشاب  یم  یمازلا  یراکپوکسا ) تمیقداهنشیپ و  گرب  اصوصخم   ) یتسویپ کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09143550645  یلکوت  سدنهم  یاقآ  ابدیدزابو  ینف  تاعالطا  هبزاین  تروصرد  .ددرگیم  مالعا  دودرم  یداهنشیپ 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رطخ رطخ رادشه   رادشه وو   هرامش   هرامش ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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دورگنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس طاسقا  تخادرپ  طیارش  اب  یتسویپ  ریوصت  دیرخ 1401/09/21-26220  همان  هزاجا  جردنم  دراوم  قباطم  یکیفارت  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  ههام 

1101005097000056 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا ناگزاس  یامیس  هدننک  هضرع  عجرم   30x60 cm زیاس  SAZ 1 لدم امنرطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طاسقا تخادرپ  طیارش  اب  یتسویپ  ریوصت  دیرخ 1401/09/21-26220  همان  هزاجا  جردنم  دراوم  قباطم  یتسویپ  ریوصت  گرب  ود  یکیفارت  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09111439226 تاصخشم  صوصخ  رد  سامت  یرادرهش  هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  ههام  هس 

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ریاس  یکیفارت و  نز  کمشچ  طخ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001093 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امنرطخ امنرطخ ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5353

ریاس ریاس وو   یکیفارت   یکیفارت نزنز   کمشچ   کمشچ طخطخ   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 68 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bsqt55uqz5esq?user=37505&ntc=6049163
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6049163?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uvf5sx5hagayv?user=37505&ntc=6049388
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6049388?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ینفد  یکیلوردیه  دنب  هار  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000125 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داتس  هناماسرد  هدش  همیمض  تادنتسم  یمامت  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  خساپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

03133996000 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفد ینفد یکیلوردیه   یکیلوردیه دنب   دنب هار   هار بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نیبرود  لکد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005695000006 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نایتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  اب  لکد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

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

دامن یراذگراب  اددجم  هتشون و  تسویپ  تسیل  قبط  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  تسا  دنمشهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3961963671 یتسپ :  دک  نایتشآ ،  یرادرهش  رنهاب  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  راولب  نایتشا  نایتشآ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37225616-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222313-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نیبرود   نیبرود لکد   لکد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و  - مالعتسا تاصخشم  اب  قباطم  یدالوف  یا  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هژورپ  لحم  ات  لمح  هیارک 

1101030342000053 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هنهد 12 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6050180 یکیلوردیه  دنب  هار  بصن  هحفص 37)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لحم لحم اتات   لمح   لمح هیارک   هیارک .دشاب   .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ مرف   مرف یرازگراب   یرازگراب وو   لیمکت   لیمکت -- مالعتسا مالعتسا تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یدالوف   یدالوف یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   هژورپ   هژورپ

5757

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

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

زا 68 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9q8kw6tkjgluq?user=37505&ntc=6050146
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6050146?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  هبعش  کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارشو ینف  تاصخشم  قبط  کنوپ  هبعش  یتظافحو  یتینما  یاه  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  تساوخرد  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ ریوصت  ) هصقانم

1101001603000039 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  بعش  کناب  تسپ  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

( تسویپ ریوصت  ) هصقانم طیارشو  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک برغ ،  بعش  تیریدم  کناب  تسپ  - ناودنک هچوک  شبن  - یهلا تاجنداتسا  نابایخ  یوربور  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1136931133 یتسپ : 

81562729-021  ، 66720606-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66720505-021 :: 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

هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش هبعش یتظافح   یتظافح وو   یتینما   یتینما یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5858

 - - لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هکبش -  -  هکبش تکوس   تکوس تینوی - - تینوی   1212 یکیرتکلا   یکیرتکلا کرکر   هکبش -  -  هکبش لباک   لباک - - DCBDCB  تکارب تکارب  -  - NVRNVR وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هنایار   - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس

5959
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- ههام هس  تخادرپ  - دشاب یناریا  دنرب  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ...- بصن و هنیزهو   NVR هتسبرادم و نیبرود  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  ددرگ - رداص  روتکاف  شیپ 

1101094101000160 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DAEYOUNG هدنزاس عجرم   mm 35 ضرع  mm 40 لوط  ALDC-8 سنج  DCB تکارب الاک :  مان 
زورک

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

داژن ربنق  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  لدم 0327   m 1 لوط  CAT 5/6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآراک  نارهت  یناسر  عالطا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   cm 60 قمع  OUTDOOR لدم تینوی  یکیرتکلا 12  کر  الاک :  مان 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD439t لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD322 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-NVR8645-4K2 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  تروص  رد  - دشاب هتشاد  سامت  هرامش  ءاضما و  رهم و   ، یمسر روتکاف  شیپ  ددرگ -  جرد  روتکاف  شیپ  رد  یلک  تامدخ  بصن و  هنیزه  آفطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا 

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  - دراه - نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000142 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاز سدنهم  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یاهالاک  تاصخشم  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - الاک لیوحت  نامز  زا  یراک  زور  تخادرپ 65  - ددرگ تسویپ  امتح  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  -09191968511

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6060

کسید کسید دراه   دراه هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161
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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

.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 

1101005275000098 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کارا یزاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2142FWD لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T25FWD-I5 لدم لسکیپاگم  ود  تیفیک  هکبش  تحت   BULLET هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

دنشاب و طابترا  سراپ  یتناراگ  تالوصحم  یمامت   / DS-2CD2047G2 : 3 فیدر  / DS-9664NI-I16 :2 فیدر  / DS-2CD2347G2:1 فیدر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب  COLOUR VU لدم اه  نیبرود  لدم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه 

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: 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

یرهش6050216 نیبرود  لکد  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 401-3-693.3  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaesfahan.ir :: عبنم خیرات 1401/09/29عبنم دانسا : لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیهاش  هقطنم  بالضاف  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( هشیدنا نلاس   ) ناهفصا ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  اهداهنشیپ : ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ
، نایح نبارباج  نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  بیرجرازه ، نابایخ  ناهفصا ، یناشن :  هب  ناهفصا  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  هناخریبد  کرادم : دانسا و  لیوحت  لحم 

یتسپ 8168936556 دک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: 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

بالضاف6049318 هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV) یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 
هقطنم

هحفص 46) )  cctvcctv

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکوس6049240 تینوی - یکیرتکلا 12  کر  هکبش -  لباک  - DCB تکارب  - NVR هتسبرادم و نیبرود 
ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  لانرتنیا -  کسید  دراه  هکبش - 

هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کسید6050234 دراه  هتسب -  رادم  هحفص 41)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هقطنم هقطنم بالضاف   بالضاف هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد   ( ( CCTVCCTV)) یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6262

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  لدم و  سالپ  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000808 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شناد نارتسگ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  یتراجت  مان   GVL-55JH18 لدم  in 55 زیاس  video wall یرس  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  لدم و  سالپ  یج  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

video wall :: 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

تسویپ6049682 لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  لدم و  سالپ  یج  هحفص 47)روتینام  )  video wallvideo wall

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6049150 مالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 23)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبعش6049244 کیتاموتا 22  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یزادنا و  هار  هحفص 23)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم وو   لدم   لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6363

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

775-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 15:15  ات  رثکادح   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/03

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 15:15  ات  رثکادح   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/10/17

6049230 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/19دکدک   تعاس 14:15  هبنشود  زور   - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  تهج  یناشن  شتا  یتایلمع  سابل  قیرح  راولش  روآ و  تسد  دیرخ 300  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش اب  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هیلوا  هنومن  قبط  زاریش 

هب هجوت  اب  دیآیم  لمع  هب  توعد  نایضاقتم  هیلک  زا  اذل  دیامن  مادقا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  طیارش  دجاو  صاخشا  زا  ناوخارف 2001096688000282 
رد مان  تبث  لبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  .دنیامن  مادقا  نآ  لیوحت  هصقانم و  دانسا  تفایرد  هب  تبسن   WWW.Setadiran.ir سردآ هب  هعجارم  اب  لیذ  دراوم 

تسا یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  نایضاقتم  یوس  زا  زاجم  ءاضما  نابحاص  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  هناماس 
لایر دروآرب 120/000/000/000  غلبم  - 

دادرارق داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 6  تدم  - 

هدرپس باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هصقانم 6/000/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  زاریش - یرادرهش  مان  هب  نارمچ  دیهش  هبعش  رهش  کناب   100805504742

زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  رابنا  زاریش  رهش  لیوحت   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تالماعم  نویسیمک  تاسلج  نلاس  کی  هقطنم  یرادرهش  موس  هقبط  نیربدلخ  هارراهچ  ییاشگزاب  لحم 

1456  - 07137366972 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتا   شتا یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل قیرح   قیرح راولش   راولش وو   روآ   روآ تسد   تسد   300300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیدمحم یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  ( یکاخو یا  همرس  گنر (  ود  هیال   zILFOKA 4 یتایلمع یناشن  شتآ  سابل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005118000104 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عافد عیانص  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  دالیم  عیانص  هدنزاس  عجرم  سکمون  سنج  گرزب  زیاس  قیرح  دض  راک  سابل  الاک :  مان 

تس 26 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگ  تمیق  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3491767431 یتسپ :  دک  هیدمحم ،  یرادرهش  یلصا  نامتخاس  نیسح -  ماما  راولب  هیدمحم -  رهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000282 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:15هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:15عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049714 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع )  یناشن  شتآ  سابل   ) قیرح راولش  روآ و  تسد  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

 ( یتایلمع یناشن  شتآ  سابل   ) قیرح راولش  روآ و  تسد  دیرخ 300  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هناتسآ -  نابایخ  شبن  هیبنیز -  راولب  زاریش -   ، 7138995995 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

قیرح6048894 ءافطا  نالعا و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتایلمع یتایلمع یناشن   یناشن شتآ   شتآ سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

 ( ( یتایلمع یتایلمع یناشن   یناشن شتآ   شتآ سابل   سابل  ) ) قیرح قیرح راولش   راولش وو   روآ   روآ تسد   تسد   300300 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 6666

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

قیرح6049150 مالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 23)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6049230 شتا  یتایلمع  سابل  قیرح  راولش  روآ و  تسد  هحفص 8)دیرخ 300  قیرح  ( قیرح

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

هبعش6049244 کیتاموتا 22  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یزادنا و  هار  هحفص 23)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6049256 ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هحفص 8)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6049278 ءافطا  متسیس  ءارجا  تایلمع  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع6049510 یناشن  شتآ  سابل  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

6049585APOLLO DETECTOR(23 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6049714 شتآ  سابل   ) قیرح راولش  روآ و  تسد  دیرخ 300  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( یتایلمع

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6049724 ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتنس6050227 اتید  قیرح  افطا  نالعا و  هناماس  هحفص 23)حالصا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

6049585APOLLO DETECTOR(23 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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 
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دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030259000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048743 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هعبات و  یاهدحاو  ینابهگن  رادیارس  ینابهگن و  تامدخ  روما  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنجریب  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راک ینمیا  تیحالص  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  نامزاس  زا  تیحالص  یاراد  زوجم و  یاراد  یاهتکرش  هیلک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   11,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:30 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامزاس یکشزپ -  مولع  هاگشناد  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   ، 9717853577 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابهگن ینابهگن رادیارس   رادیارس وو   ینابهگن   ینابهگن تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیدمحم یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنلو ( L (24-105 یرس نیبرود  زنلو  ددع  کی   R6 لدم نناک  دنرب  یساکع  نیبرود  دیرخ  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(L(70-200 یرس نیبرود 

1101005118000103 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نناک  power shot لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL35F14G AE لدم  G یرس نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL70200G لدم  G یرس نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  یتسیاب  هدش  باختنا  یاه  لدم  دیامن  یراذگ  تمیق  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

3491767431 یتسپ :  دک  هیدمحم ،  یرادرهش  یلصا  نامتخاس  نیسح -  ماما  راولب  هیدمحم -  رهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: 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

ینابهگن6048743 رادیارس  ینابهگن و  تامدخ  روما  هحفص 17)یراذگاو  نیبرود  ( نیبرود

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

تکوس6049240 تینوی - یکیرتکلا 12  کر  هکبش -  لباک  - DCB تکارب  - NVR هتسبرادم و نیبرود 
ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  لانرتنیا -  کسید  دراه  هکبش - 

هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنلو6049344 ددع  کی   R6 لدم نناک  دنرب  یساکع  نیبرود  دیرخ  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم 
(L(70-200 یرس نیبرود  زنلو  ( L (24-105 یرس نیبرود 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم6049387 تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم ، نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

زنلو زنلو ( ( L (24- 105L (24- 105 یرس   یرس نیبرود   نیبرود زنلو   زنلو ددع   ددع کیکی     R6R6 لدم   لدم نناک   نناک دنرب   دنرب یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ تسویپ   تسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا اباب   قباطم   قباطم ناونع : : ناونع
(( L(70 -200L(70 -200 یرس یرس نیبرود   نیبرود

6868
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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

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

ریگزد و6049429 یشک  لباک  تخاسریز  ماجناو  ریاسو  لباک  دیرخ  دشابیم - هباشم  یباختنا  یالاک 
تسویپ تسیل  تاعالطا  ساسارب  افرص  سابعردنب  دوبدای  نادیم  دیدج  هبعش  یاهنیبرود 

هحفص 26) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6049561 رادم  هحفص 41)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش6050216 نیبرود  لکد  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کسید6050234 دراه  هتسب -  رادم  هحفص 41)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب هتسباو  نادمه  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت رادقم 500  هب  ییایمیش  دوک  ینیچ  تراپ  یفافص و  یریگ ،  هسیک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001539000008 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 500 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدش و  اضما  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514796161 یتسپ :  دک  کارا ،  نابایخ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651953-081 :: 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

نت6049126 رادقم 500  هب  ییایمیش  دوک  ینیچ  تراپ  یفافص و  یریگ ،  هسیک  هحفص 53)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

نتنت   500500 رادقم   رادقم هبهب   ییایمیش   ییایمیش دوک   دوک ینیچ   ینیچ تراپ   تراپ وو   یفافص   یفافص یریگ ،  ،  یریگ هسیک   هسیک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 68 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6050180 یکیلوردیه  دنب  هار  بصن  هحفص 37)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  ربمان 727260003  تراپ  اب   hp g9 رورس رلرتنک  دیر  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ 

1101091426000315 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   MOTOMA یتراجت مان  یددع  رتسیلب 2  یدنب  هتسب  عون   LR-LR03-2B لدم  V 1/5 ژاتلو یملق  مین  نیالاکلآ  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
شیدنا رورس  تراجت  ناماگشیپ  هدننک 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ  ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  ربمان 727260003  تراپ  اب   hp g9 رورس رلرتنک  دیر  یرطاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو  روتکاف 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربمان ربمان تراپ   تراپ اباب     hp hp g9g9  رورس رورس رلرتنک   رلرتنک دیر   دیر یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 68 ھحفص 54 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110050  هرامش  رورس  ) تازیهجت  الاک (  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007362 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP DL180 G6 E5520 3X2GB 8LFF SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش6048744 نابیتشپ  رورس  هاگتسد  هحفص 11)دیرخ 6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6049017 قاتا  تازیهجت  هحفص 26)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6049272 قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  یارجا  یحارط و  هحفص 11)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربمان6050212 تراپ  اب   hp g9 رورس رلرتنک  دیر  هحفص 54)یرطاب  رورس  ( رورس

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

هنایار6050223 هحفص 54)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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

نزاخ6050095 لاغز و  روسنس و  رتومرت و  هحفص 20)مالقا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 7171

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  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ncpp-57-107 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 7272

راکور راکور میسقت   میسقت هبعج   هبعج -- قرب قرب بسچ   بسچ راون   راون - - AA  1010 یکینورتکلا   یکینورتکلا لسوتف   لسوتف -- ژاتلو ژاتلو   AA  8080 نایرج   نایرج تدش   تدش روتکاتنک   روتکاتنک -- زاف زاف زویف  33   زویف دیلک   دیلک قرب - - قرب میس   میس ناونع : : ناونع
دنارگل دنارگل وسکلپ   وسکلپ حرط   حرط

7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 68 ھحفص 56 
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.دشاب یم  یمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ  جرد  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا 

1101091006000041 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رسمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشاک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یبوچ  هرقرق   V 400 ژاتلو  mm^2 2/5 عطقم حطس  یسم  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
مرگولیک 3 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 32 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   B زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24076   A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D80Q7 لدم  AC V 380 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   80x80 cm داعبا دنارگل  وسکلپ  حرط  راکور  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ییادف اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رادقم 100  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 2 زیاس قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  رفهب  یتراجت  مان  یفالک  هتسب   4x10 mm^2 عطقم حطس   mm 18/3 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  لوتفم  قرب  لباک  الاک :  مان 

ناغماد لباک  میس و  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناغماد  لباک  میس و 
هتسب 850 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا  ددرگ  یم  لاطباروتکاف  شیپ  جرد  مدع  تروص  رد 

4691849516 یتسپ :  دک  رسمار ،  یرادرهش  یرهطم - دیهش  نابایخ  رسمار - رسمار ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55258496-011  ، 55256173-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55256176-011 :: 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

رورس6049017 قاتا  تازیهجت  هحفص 26)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6049238 هحفص 56)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

تکوس6049240 تینوی - یکیرتکلا 12  کر  هکبش -  لباک  - DCB تکارب  - NVR هتسبرادم و نیبرود 
ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  لانرتنیا -  کسید  دراه  هکبش - 

هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتومورتکلا6049249 رنرواگ  چیئوس  ینیزنب -  قرب  روتوم  هنایار -  هکبش  اتید  هحفص 26)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راون6049527 - A 10 یکینورتکلا لسوتف  - ژاتلو  A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  - زاف زویف 3  دیلک  قرب - میس 
دنارگل وسکلپ  حرط  راکور  میسقت  هبعج  - قرب بسچ 

هحفص 56) چیئوس  ( چیئوس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-171-300 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 23-09-1401 27-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ ) هاگورین  روتارنژ (  گنیکج  راشف  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

وکسیس6049043 چوس  هکبش  هعسوت  لوژام  - یس لا  یپ  چوس  لاتیجید ، یدورو  لانگیس  لوژام ،
تروپ  48

هحفص 26) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتارنژ6050137 گنیکج  راشف  چوس  هحفص 58)دیرخ  چوس  ( چوس

روتارنژ روتارنژ گنیکج   گنیکج راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زنلو6049344 ددع  کی   R6 لدم نناک  دنرب  یساکع  نیبرود  دیرخ  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم 
(L(70-200 یرس نیبرود  زنلو  ( L (24-105 یرس نیبرود 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

یرهش6050216 نیبرود  لکد  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  گنیروتینام  متسیس  هارمه  هب  نفلت  یزکرم  سکاب  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000201 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راملت  VDA - 771 لدم نفلت  زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  هلزنم  هب  یراذگ  راب  مدع  هدوب و  یمازلا  تامدخ  حرشو  روتکاف  شیپ  یراذگ  راب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   نفلت   نفلت یزکرم   یزکرم سکاب   سکاب هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یاچ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  مرف  مرتحم  ناگدننک  نیمات  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003179000001 زاین :  هرامش 

روشک یاچ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هاگیاپ هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم   MC88 لدم  in 15/8 زیاس اردص  یسنارفنک  وشات  روتینام  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4419743111 یتسپ :  دک  روشک ،  یاچ  نامزاس  تلم -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42336006-013  ، 42331908-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42336007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   15/815/8 زیاس   زیاس یسنارفنک   یسنارفنک وشات   وشات روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هیدیئات  یاراد  درادناتسادشاب و  یم  تسویپب  تساوخرد  تسیل  ( دنشابیم هباشماهدک  ناریا  ) ددع 20 مادکرهروتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا  یناگرزاب  ترازو 

1101009008000489 زاین :  هرامش 
یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبلاط 09133974624 هرامشاب لاوس  هنوگره  تهجدشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  1404 لاس هامدادرخ  هنازخدانسا  تروص  هب  تخادرپدامن  لصاح  سامت  هداز 

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000262 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

نیمات هدهع  هب  یربراب  هنیزه  تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دوش .  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  امتح  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سانشراک  داژن 09171417068  یمیرک  سدنهم  اب  یگنهامه  .ههام  تخادرپ 3  دشابیم .  هدننک 

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

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرز انیس  یباوختخت  ناتسرامیب 80   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هباشم  دک  ناریا  اب  رکیپسا   * رتنیرپ و  ، * روتینام  * هارمه هب  رتویپماک  لماک  متسیس   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092207000034 زاین :  هرامش 

دنرز انیس  یباوختخت )  80 ناتسرامیب (  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب اب  هباشم  اقیقد  شرافس  یتناراگ  دنرب و  کرام و  ددرگ -  تسویپ  ربتعم  روتکاف  شیپ  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رادیرخ  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم ماجنا  هنایار  دحاو  دات  تست و  شرافس و  تفایرد  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ  - دشاب تسویپ 

7761819595 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نارمچ  دنرز خ  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31428000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31428133-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 7878

رکیپسا رکیپسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ روتینام ،  ،  روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  الاک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  رتنیرپ  هنایار و  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003527000045 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزکرم رابنا  لیوحت  لحم  دوش .  هتفرگ  سامت  هرامش 07136270481 هب  ییابوط  مناخ  اب  یتساوخرد  یالاک  دروم  رد  لاوئس  هنوگره  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3  .دشاب  یم  سراف  ناتسا  نوخ  لاقتنا 

7193734881 یتسپ :  دک  سراف ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  یماوق ،  بایسآ  تشدرصق ،  نابایخ  زاریش ،  سراف ،  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36283991-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

س)  ) هموصعم ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ رتنیرپ وو   هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8080

جیرتراک جیرتراک ،، دیلک دیلک هحفص   هحفص سوم ، ، سوم ،، رتنیرپ رتنیرپ ،، تاقلعتمو تاقلعتمو سیک   سیک ،، روتینام روتینام ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیرتراک ، دیلک هحفص  سوم ، ، رتنیرپ ، تاقلعتمو سیک  ، روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090572000012 زاین :  هرامش 

مق هموصعم س   ترضحینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK502 لدم میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM102 لدم میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یرظن همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظن  همطاف  هدنزاس  عجرم  لدم 2035   HP رتنیرپ دربراک   HP 05 لدم ژراش  لباق  یکشم  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابدنبکآو یلصا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  امتح  سانجا  ، دوش هعجارم  تسویپ  هب  امتح  ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719815539 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نسح ماما  دجسم  بنج  لانیمرت -  تمسب  نیدلا -  نیز  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-025  ، 36651801-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36650806-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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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نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6049555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-245LN یناریا چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093416000031 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تسودنمهب ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   MAK BOSCH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هبعش 7  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  راد  رکیپسا  چنیا  لقادح 22  ناریا  تخاس  رگشیامن  هاگتسد   3 هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092655000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناهفصا یعامتجا  نیمات  هبعش 7  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8159113919 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگتسیا  نوسیرا - هار  زا 4 دعب  یج - نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35210018-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35228944-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

GDM-245LNGDM-245LN  یناریا یناریا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 8282

رگشیامن رگشیامن هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 8383

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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6048806 متسیس  هارمه  هب  نفلت  یزکرم  سکاب  هاگتسد  هحفص 59)کی  روتینام  ( روتینام

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

6048997in 15/8 زیاس یسنارفنک  وشات  هحفص 59)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6049156 هحفص 59)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6049425 مئالع  هحفص 59)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

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

رکیپسا6049450 رتنیرپ و  روتینام ،  هارمه  هب  رتویپماک  لماک  هحفص 59)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6049459 هنایار و  هحفص 59)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

جیرتراک6049520 ، دیلک هحفص  سوم ، ، رتنیرپ ، تاقلعتمو سیک  ، هحفص 59)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6049555GDM-245LN یناریا چنیا  هحفص 59)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6049682 لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  لدم و  سالپ  یج  هحفص 47)روتینام  )  video wallvideo wall

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

رگشیامن6050050 هاگتسد  هحفص 59)3  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ینابهگن6048743 رادیارس  ینابهگن و  تامدخ  روما  هحفص 17)یراذگاو  نیبرود  ( نیبرود

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

تکوس6049240 تینوی - یکیرتکلا 12  کر  هکبش -  لباک  - DCB تکارب  - NVR هتسبرادم و نیبرود 
ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  هنایار  - هکبش  اتید  چیئوس  لانرتنیا -  کسید  دراه  هکبش - 

هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6049387 تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم ، نیبرود  هحفص 17)دیرخ  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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زا 68 ھحفص 66 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FK306 کناب کسویک  ینیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000122 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  یناوخمه  کناب  یاهرازفا  مرن  اب  هک  FK306 کناب کسویک  ینیم  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ  --- دشاب ضیوعت  تنامض  یاراد  الاک   .. دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  --- ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: 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

تنیوپریش6048910 رازفا  مرن  یزاس  یشرافس  هعسوت و  یرادهگن  تامدخ  هحفص 5)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6049096LIS ناتسرامیب هاگشیامزآ  هداد  لاقتنا  رازفا  هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6049192 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6050198FK306 کناب کسویک  ینیم  هحفص 67)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

FK306FK306 کناب   کناب کسویک   کسویک ینیم   ینیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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 دادعت  22   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

یریوصت6048822 تراظن  هژورپ  هلاسود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش6050281 یریوصت  تراظن  هژورپ  ( لوا زاف   ) هلاس ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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