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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 11

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   55 هعمج   هعمج یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5656))

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

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

زا 56 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 19

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

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

زا 56 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

( 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 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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 56 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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 56 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

لیبدرا ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هدش  هتساوخ  دراوم  قبط  تیاس  یسیون  همانرب  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003649000077 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نف بطق  هدننک  هضرع  عجرم  سمش  یت  یآ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  اوتحم  تیریدم  متسیس  ناونع  تیاس  بو  یحارط  لاترپ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سمش تاعالطا  یروآ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  هدش  هتساوخ  دراوم  قبط  تیاس  یسیون  همانرب  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813191 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تثعب ، یرادا  کرزب  عمتجم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741192-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741191-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس یسیون   یسیون همانرب   همانرب وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 56 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوقح تخادرپ  یتلود  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003522000045 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نوگراچ هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   DVD یرادا یلام  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ رد  جردنم  طیارش   ) نانکراک قوقح  تخادرپ  یتلود  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6519999711 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38302031-081  ، 32569062-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569064-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6326090 تحت  نیبرود  ددع  یزادنا 128  هار  هحفص 27)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قوقح قوقح تخادرپ   تخادرپ یتلود   یتلود دزمتسد   دزمتسد وو   قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 56 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vxxy7fb5kmkc4?user=37505&ntc=6326226
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6326226?code=37505
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mailto:info@hezarehinfo.net
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ءادهش  هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  و  بصن ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000350 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35528300-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 56 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6kpdhammvdg95?user=37505&ntc=6326092
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6326092?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اوشیپ یادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - اوشیپ یادهش  هاگنامرد  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  حالصاو  یزادنا  هارو  بصن  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و  ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094315000016 زاین :  هرامش 
اوشیپ یادهش  هاگنامزد  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

سیون شیپ  قبط   - اوشیپ یادهش  هاگنامرد  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  حالصاو  یزادنا  هارو  بصن  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و  ، هرواشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایتسدالاب 09120227029  - یمازلا دیدزاب   - تسویپ دادرارق 

 : یتسپ دک  اوشیپ ،  یادهش  هاگنامرد  نازابناج -  نابایخ  یادتبا  یناتسدرا -  دیهش  نادیم  اوشیپ -  ناتسرهش  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371613477

36738174-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36738221-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگنامرد هاگنامرد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس حالصاو   حالصاو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجارب   یارجارب تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط ،، هرواشم هرواشم 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 56 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tkt3ysqwf2m3q?user=37505&ntc=6326107
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مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  ینمیا  هیدات  ذخا  یاه  قابطنا  مدع  عفر  قیرح و  افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  مالقا  هیهت  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005961000030 زاین :  هرامش 

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکتو لحمزادیدزاب  - تسا تاروسکریاسو  تایلام  همیب  لومشمدادرارق  - دشابیم تسویپ  تمیقداهنشیپدادرارق  سیون  شیپ  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز بیبح  - 09123128513 دوشاضماورهم مالعتسا  طیارش  قاروا  یمامت  - دنشاب لخاد  دیلوت  سانجا  - دنشاب یناشن  شتآ  تسیلرد  تسیابم  اهتکرش  - یمازلا مرف 

1845849371 یتسپ :  دک  مالسا ،  ناادف  کینیلک  یلپ  مشیربا  راولب  بنجمالسا  ناادف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33740046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33761606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  رورس  قاتا  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000053 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   8BPED003 لدم  Lit 3 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن مالقا   مالقا هیهت   هیهت دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 55

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 56 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v2s22ym8trucs?user=37505&ntc=6326130
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاه  هشقنو  ینف  تاصخشم  قبط  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  قیرح  ءافطاو  قیرح  نالعاتسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ یاهلیاف  هب  عوجر   . یتسویپ یاهلیافرد 

1101005443000349 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

فرژ هدننک  هضرع  عجرم   NET SAFETY هدنزاس عجرم  قیرح  ءافطا  قیرح و  مالعا  ازلاعتشا  زاگ H2S و  زاس  راکشآ  دربراک   MLP-ASSK-SEP درب الاک :  مان 
قرش تعنص  ناشیدنا 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا نا  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  دشابیم  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  لحمرد  راک  یارجا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  کی  ادودح  ناجنز  یناشن  شتا  نامزاسو  هژورپ  رظان  دات  هب  طورشم  روتکاف  تخادرپ.ددرگیم 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33727009-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

 ( ( H2SH2S زاگ   زاگ زاس   زاس راکشآ   راکشآ دربراک   دربراک   MLP-ASSK-SEPMLP-ASSK-SEP  درب درب کینیلک (  (  کینیلک یلپ   یلپ قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا 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 56 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4xgw4tyqat6v4?user=37505&ntc=6326238
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6326301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبزور هاگنامرد  قیرح  عافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000346 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رورس قاتا  1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه یمازلا  ینادیم  دیدزاب  دش  دهاوخ  دقع  دادرارق  هدنرب  اب  ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  تسه  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33466160-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگنامرد هاگنامرد قیرح   قیرح عافطا   عافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 56 ھحفص 11 
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  حرش  گربکی  رد  الاک  ینف  تاصخشم  . Lis لوژام مدوم  .تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092313000031 زاین :  هرامش 

تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322143-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LisLis لوژام   لوژام مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 56 ھحفص 12 
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد جنپ   ) Cisco C9200L Switch (48 Port POE)part number :C9200 -48p-4G-E - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هاگتسد جنپ   ) CiSCO C9200 Stack kit Spare - 2

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101004396000124 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت  .دشاب  دعب  هب  خیرات 2022  دشابن و   Refurbished - Sedcond hand اه چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 56 ھحفص 13 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یرونربیف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003992 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  سکردنرب  یتراجت  مان   utp cat6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تسیل  تاصخشم  دیئات  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 3  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 56 ھحفص 14 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005465000007 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روتینام هاگتسد  کی  - 

رگپاچ هاگتسد   2
.چیئوس هاگتسد  کی 

( تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  تاصخشم  )
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ارجالا  مزال  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  هدش  رکذ  دراوم  هیلک 

.دیدرگ دهاوخ  لاطبا  هطوبرم  زاین  نامزاس ،  تاررقم  نیناوق و  اب  دیرخ  لحارم  زا  کیره  تریاغم  نینچمه  هدش و  رکذ  دراوم  زا  کی  ره  لامعا  ارجا و  مدع  تروص  رد 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 56 ھحفص 15 
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نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هکبش  تاریهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ.تسا  یمازلا  ییاهن  دیرخ  تهج  دیدزاب  مرف  دات 

1101091024000053 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا زاین  دروم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هکبش  تاریهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ییاهن  دیرخ  تهج  دیدزاب  مرف  دات 

.دشاب یم  یمازلا  یکیتامروفنا  تمالس  همانیهاوگ  یراذگراب 
( ..و یتناراگ  ، دنرب ) لماک تایئزجاب  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  / رصعیلو رابیوج و  نیب  / یبرغ تشترز  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88893862-021  ، 88938574-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035688-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تاریهجت   تاریهجت ناونع : : ناونع 1313

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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کی هرامش  تسویپ  تاصخشماب  قباطم  یا  هنایار  تازیهجت  مزاولدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لک  هرادااتالاک  لمح  هنیزه 

1101003394000032 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم  سوینج  یتراجت  مان   Kb110 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  سرا  یتراجت  مان   diamond لدم سوام  دپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   ERTECH یتراجت مان   M-110 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   P-660RU-T1 v3 لدم لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WDBACW0020HBK لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   h310-ms2h لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  دهم  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   I5 2500K BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   ddr4 bus 2400 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   GB 256 تیفرظ لدم 003   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FHC هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان  پات  پل   FMS-2035 لدم هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  هناماسرد  هدومناضماورهمار و  کی  هرامش  تسویپ  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنریگب سامت  یعیفش  یاقآ  هرامش 01133247302  اب  زاین  تروص  رد  دنناوت  یم  ناگدننک  نیمات 

4818849964 یتسپ :  دک  یدنویپ ،  نابایخ  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33201482-011  ، 33251038-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33201482-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا لصا و  سنزگن  کرام   Cat 6 - UTP دلیش نودب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  610

1101093266001153 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UC-CRD5e-15 لدم  mm^2 0/2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  دلیش  نودب   patch cord Cat-5e UTP جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 5 یکیتسالپ هتسب 

ددع 610 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cat 6  -  UTPCat 6  -  UTP  دلیش دلیش نودب   نودب هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 1515

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوراغود یزرم  هچرازاب  تهج  یرون  ربیف  لباک  رتم  دیرخ 2000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000122 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دامع تراجت  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم   DRAKA یتراجت مان   m 1 لوط  UCFIBER600187 لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  تیلوئسم  هنیزه.تسا و  یمازلا  هیوست  تهج  یعامتجا  نیمات  باسحاصافم  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لوصو مالعا  تفایرد  یلصا و  روتکاف  هئارا  زا  سپ  یدقن و  تخادرپ.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نوراغود  یزرم  هچرازاب 

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزرم یزرم هچرازاب   هچرازاب تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک رتم   رتم   2 0002000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوط یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000225 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقباطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000224 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقباطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوط یلوط یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1717

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  گرب  قبط  یرفسف  زبس  یجنران -  درز -  هریت -  یب  دیفس -  گنر  لیبق  زا  لودج  یارب  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000274 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رحس گنر  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  رحس  گنر  یتراجت  مان   cc 236 مجح یزلف  یطوق  گنر 5150  دک  یرفسف  زبس  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

جرک
یطوق 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هامود  فرظ  باسح  هیوست  هدوب و  هدنشورف  هدههع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرط و  قبط  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095545000048 زاین :  هرامش 

جرک کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ادرف نارگ  یمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SANDECO یتراجت مان   kg 20 یکیتسالپ لطس  گنر 607  دک  یلودج  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

لطس 4,400 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  حرط و  قبط  یلودج  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155711177 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  راولب  یادتبا  - یناقلاط نادیم  - تلاسر کرهش  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506615-26  ، 32506615-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32556844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرفسف یرفسف زبس   زبس یجنران -  -  یجنران درز -  -  درز هریت -  -  هریت یبیب   دیفس -  -  دیفس گنر   گنر لیبق   لیبق زازا   لودج   لودج یارب   یارب گنر   گنر ناونع : : ناونع 1919

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناراهب هژیو  هیحان  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینغور رنیت  رتیل  ناولا و 800  ینغور  گنر  مرگولیک  زیارپوس و 700  تکرش  ییولیک  گنر 25  بلح   490 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005605000137 زاین :  هرامش 

ناراهب هیحان  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایچمامح یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 15 یزلف نلاگ   AANDB 101 گنر دک  یئزج  ود  دیفس  کیلرکا  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 490 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دقن  ریغ  تروص  هب  تخادرپ  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .2

تخادرپ شیپ  نودب  .3

6617818381 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  هب  هدیسرن  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772995-087  ، 33784884-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33784884-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولیک ییولیک   2525 گنر   گنر بلح   بلح   490490 ناونع : : ناونع 2 12 1
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  یدهم  ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ  یساسا  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004449000141 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  ددجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن 

.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  ءاضما  ورهم  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2222
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هنحص یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاشنامرک  - هنحص یرادرهش  تهج  درادناتسا  هیدات  اب  کی  هجرد  ییوهاک  زبس  دیفس و  بآ  هیاپ  اب  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005292000077 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 7,000 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هنحص  یرادرهش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام  یقابلا 2  دقن  دصرد  تخادرپ 50 طیارش  ییوهاکزبس  نت  دیفس و 3  گنر  نت  رادقم 4  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن لاسرا  دیاب  یرادرهش  نیا  هب  ار  شورف  هنومن  لاسرا  زا  لبق  دیاب  مالعتسا  هدنرب 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیرز  یرادرهش   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوهاک ییوهاک زبس   زبس وو   دیفس   دیفس بآبآ   هیاپ   هیاپ اباب   یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 2323

یلودج یلودج گنر   گنر رنیت   رنیت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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یلودج گنر  رنیت  یلودج و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000073 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح یدیکلآ  یلودج  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 180 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دیکرا رنیت  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 200 یزلف هکشب  ینغور  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 10 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 نلاگ  J112 گنر دک  درز  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 40 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SANDORA SETIA یتراجت مان   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  گنر 605  دک  زبس  ناسرودروب  یلودج  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
ادرف نارگ  یمیش  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ادرف  نارگ  یمیش  یدیلوت 

لطس 175 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس و رد  هدش  هداد  قیبطت  ار  تمیق  هناماس ، اب  مالعتسا  گرب  رد  دحاو  تقباطم  مدع  لیلد  هب  .تسا  هباشم  اهفیدر  یمامت  یالاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  گرب  یرازگراب  اضما و  رهم و  .دامن  جرد  مالعتسا  گرب 

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: 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  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 56 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6mqw9kqn9meve?user=37505&ntc=6326352
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6326352?code=37505
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  بصنو  یبناج  مزاولو  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  یقرب  یمونیمولآ  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001484 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  31 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا لباق  هدش  دیئات  دکناریا  هئارا  زا  سپ  اهنت  مالعتسا  نیا  اب  تخادرپ  هنوگره  دشابیم  تساوخرد  قباطم  دکناریا  هئارا  هب  فظوم  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک نایاپ  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 60 دشابیم  یمازلا  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا.دوب  دهاوخ 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524832-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  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 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003190000061 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب یمونیمولآ   یمونیمولآ هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 2525

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 56 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/stz6uxkutgk8w?user=37505&ntc=6326125
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6326125?code=37505
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ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسویپ  قباطم  کیتاموتا  برد  بصن  ارجا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030012000069 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهاه تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ارجا   ارجا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 56 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jw83ledf42uac?user=37505&ntc=6326241
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6326241?code=37505
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود و ......  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000320 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 10 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6326090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (( تسویپ لیاف  ربارب  هکبش ((  تحت  نیبرود  ددع  یزادنا 128  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093532000082 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

ددع 128 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیآ .  لمعب  دیدزاب  لحم  زا  ًامتح  تمیق  مالعا  زا  لبق  هجوت :  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم کی  هرامش  دایتعا  کرت  زکرم  ع )  همئالا (  نماث  هاگشزرو  بنج  دابآ –  نسح  هداج  زیدناش –  هداج  یارجا :  لحم  سردآ 

 : یتسپ دک  ردخم ،  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  یرادا  نامتخاس  یکدور 13 . شبن  یزوریپ 3 . یزوریپ .  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177775474

38767009-051  ، 38787005-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38781400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2828

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ددع   ددع   128128 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 56 ھحفص 28 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  لاس  یاراد 5  تیاس  لیام  دنرب  یریوصت  تظافح  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001508000007 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  بعشروما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N7032-UH 32CH لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  دروم  دیاب  یتساوخرد  تازیهجت  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873171 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  تیریدم  - یزاریش یازریم  نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229009-074  ، 33227200-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225888-074 :: 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

ناتسدرک تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3030

یلسکیپاگم یلسکیپاگم   88 هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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...یتسویپ تسیل  قبط  یلسکیپاگم ، هکبش 8  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000186000036 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUNLOO TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   SUNLOO یتراجت مان   AC-SP444DN لدم  PTZ هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

شلات یالاک  تمالس  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
رونراش هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOR هدنزاس عجرم   ENEO یتراجت مان   DLR4-16/1.5TBDV لدم یلاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC328LR3-DVSPF28-F لدم لسکیپاگم  ماد 8  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

عجرم زربلا  هکبش  رادیف  هدنزاس  عجرم  وتسیو  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   FIB-S771K8 لدم یلسکیپاگم  یراوید 8  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
زربلا هکبش  رادیف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618833343 یتسپ :  دک  جارعم ،  نابایخ  زا  رتالاب   - ردیبآ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33286191-087  ، 33286181-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224359-087 :: 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

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  هب   DS-2CD2T43G2-21 لدم نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   : • تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم سم 305  مامت   OUTDOOR CAT6 هکبش لباک 

1101000241000092 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   110IS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   m 1 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  .ددرگ  جرد  لیابوم  هرامش  ددرگ -  یرازگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ندوب  اراد  تروص  رد  .ددرگ  قاصلا  روتکاف  شیپ   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715839648 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  ناداتسا  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449792-044  ، 33432153-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449790-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلسکیپاگم6326254 هکبش 8  تحت  هحفص 27)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

دربراک6326238  MLP-ASSK-SEP درب کینیلک (  یلپ  قیرح  ءافطاو  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا 
 ( H2S زاگ زاس  راکشآ 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژیو نژیو کیاه   کیاه هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ نامزاسدیئات  درومو  درادناتسا  قبط  هراونشج  کینیلکرتویپماک  زکرم  یرطاب  کر  قاتا  قیرح  دض  شوپ  راوید  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرف طیارش  قبط  ودشاب  یناشن 

1101092386000056 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینمیا تیحالص  همانیهاوگدشاب  یم  تخادرپ  لباق  یراک  زور  10 یط یمسر  روتکاف  هئاراو  هطوبرم  سانشراک  دیئاتو  راک  مامتا  زا  سپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  دیدزاب   ، دشاب یم  یمازلا  راکنامیپ 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: 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

یرطاب6326008 کر  قاتا  قیرح  دض  شوپ  راوید  یارجاو  هحفص 5)بصن  قیرح  ( قیرح

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

رورس6326092 قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  و  بصن ،  هحفص 6)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6326107 مالعا و  متسیس  حالصاو  یزادنا  هارو  بصن  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و  ، هرواشم
هاگنامرد قیرح 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6326130 افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  مالقا  هیهت  هحفص 6)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6326209 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  رورس  قاتا  هحفص 6)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دربراک6326238  MLP-ASSK-SEP درب کینیلک (  یلپ  قیرح  ءافطاو  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا 
 ( H2S زاگ زاس  راکشآ 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یرطاب یرطاب کرکر   قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   شوپ   شوپ راوید   راوید یارجاو   یارجاو 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگنامرد6326301 قیرح  عافطا  متسیس  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تسیل  حرش  هبدزی  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  سنارفنک  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003466000021 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  یاه  تسیل  حرش  هبدزی  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  سنارفنک  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دنیامن لاسرا  هدش  اضما  رهم و  جرد و  روتکاف  شیپ  گرب  رد  ار  تسویپ  یاهمتیا  زیر  تمیق  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش 

8913813445 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا   - یرتسگداد لک  هرادا  بنج  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38344516-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38344509-035 :: 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

نیبرود6326019 تازیهجت  یزادنا  هار  هحفص 27)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6326090 تحت  نیبرود  ددع  یزادنا 128  هار  هحفص 27)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعامتجا6326188 نلاس  سنارفنک  قاتا  زاین  دروم  هحفص 5)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6326195 تظافح  متسیس  هحفص 27)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلسکیپاگم6326254 هکبش 8  تحت  هحفص 27)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیو6326292 کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6326033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  تهج   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000067 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

لامش رگشیاریو  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگدورف رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  نادهاز ، یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  تهج  ربتعم  یتناراگ  اب   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05431738010 نفلت  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نادهاز 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 GEN10HP DL380 GEN10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3535

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی  هرامش  تسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  رورس  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لک  هرادا  رابنا  اتالاک  لیوحت  لمح و  هنیزه 

1101003394000033 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G9 لدم  W 800 ناوت هنایار  رورس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Enterprise لدم  GB 300 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Enterprise لدم  GB 600 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS480GSSD220 لدم  GB 480 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Smart Array P410/256 لدم  PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Smart Array P410/1G FBWC لدم  PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومناضماورهم و  ار  کی  هرامش  تسویپ  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنریگب سامت  یعیفش  یاقآ  هرامش 01133247302 اب  زاین  تروصرد  دنناوت  یم  ناگدننک  نیمات 

4818849964 یتسپ :  دک  یدنویپ ،  نابایخ  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33201482-011  ، 33251038-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33201482-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000410 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   KING یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  تسویپ  تسیل  لک  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2 

روپ 09128024887 یراهب  سدنهم 
ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000409 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  تسویپ  تسیل  لک  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2 

روپ 09128024887 یراهب  سدنهم 
ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 56 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xvj4kg4qy83bd?user=37505&ntc=6326205
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6326205?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هصوصخم  EF36 یناشن شتا  لوسیک  عون  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092650000020 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   FM200 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  هصوصخم  EF36 یناشن شتا  لوسیک  عون  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: 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

6326033HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 هحفص 34)دیرخ رورس  ( رورس

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

رورس6326092 قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  و  بصن ،  هحفص 6)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6326187 تازیهجت  هحفص 34)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رتویپماک6326191 هحفص 34)متسیس  رورس  ( رورس

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

رتویپماک6326205 هحفص 34)تاعطق  رورس  ( رورس

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

کیتاموتا6326209 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  رورس  قاتا  هحفص 6)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6326250 شتآ  هحفص 34)لوسپک  رورس  ( رورس

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

هاگنامرد6326301 قیرح  عافطا  متسیس  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 3939

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6326085 اتید  هحفص 11)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرازفا6326111 تخس  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق 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 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  تسیل و  قبط  نامزاس  یاه  همانرب  تهج  رون  توص و  متسیس  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005084000076 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هطوبرم  تازوجم  کرادم و  دانسا و  هارمه  هب  هدش و  یراذگ  تمیق  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم  مالعتسا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یم  لطاب  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد   . دوش یرازگراب  هناماس 

ددرگ ءاضما  هعلاطم و  دادرارق  یمومع و  طیارش  تاحفص  یمامت  * 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670537-028  ، 33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس یاه   یاه همانرب   همانرب تهج   تهج رون   رون وو   توص   توص متسیس   متسیس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6326097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  شیامه  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000050 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
امیس کینورتکلا  کیتسالپ و  زلف  بوچ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   AKG یتراجت مان   CS5 IRT1 لدم سنارفنک  متسیس  توص  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

بوچ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنور زا  فذح  بجوم  دراوم  تیاعر  مدع  هدوب و  یمازلا  یتسویپ  لیاف  یرازگراب  ءاضما و  لیمکت ، قیقد ، هعلاطم  یتساوخرد - یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  راکنامیپ  باختنا 

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیامه شیامه نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 56 ھحفص 40 
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بونج زیختفن  قطانم  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 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO C لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  هارمه 

1101092288006118 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادن هدننک  هضرع  عجرم   TELEVIC هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO D لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
روپ شرآ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی رابتعا  اب  ماجنا  نسح  همان  تنامض  هیارا  تسیمازلا .  هاگتسد  یتناراگ  بصن و   . هدنشورف هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  گولاتاک  لاسرا  .زاوها  تفن  تکرش  بصن  لحم  تسیمازلا  لاس 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک لاتیجید   لاتیجید یتوص   یتوص متسیس   متسیس 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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بونج زیختفن  قطانم  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 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO C لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  هارمه 

1101092288006116 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادن هدننک  هضرع  عجرم   TELEVIC هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO C لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
روپ شرآ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی رابتعا  اب  ماجنا  نسح  همان  تنامض  هیارا  تسیمازلا .  هاگتسد  یتناراگ  بصن و   . هدنشورف هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  گولاتاک  لاسرا  .زاوها  تفن  تکرش  بصن  لحم  تسیمازلا  لاس 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک لاتیجید   لاتیجید یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343

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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بونج زیختفن  قطانم  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 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO C لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  هارمه 

1101092288006117 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنیآ تراپ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هدنیآ  تراپ  ادن  هدنزاس  عجرم  ابیشوت  یتراجت  مان   STUDio-2303 لدم یپکوتف  هاگتسد  رنوت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی رابتعا  اب  ماجنا  نسح  همان  تنامض  هیارا  تسیمازلا .  هاگتسد  یتناراگ  بصن و   . هدنشورف هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  گولاتاک  لاسرا  .زاوها  تفن  تکرش  بصن  لحم  تسیمازلا  لاس 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپکوتف یپکوتف هاگتسد   هاگتسد رنوت   رنوت سنارفنک -  -  سنارفنک لاتیجید   لاتیجید یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

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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بونج زیختفن  قطانم  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 12 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO C لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  هارمه 

1101092288006115 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادن هدننک  هضرع  عجرم   TELEVIC هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO C لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
روپ شرآ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی رابتعا  اب  ماجنا  نسح  همان  تنامض  هیارا  تسیمازلا .  هاگتسد  یتناراگ  بصن و   . هدنشورف هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  گولاتاک  لاسرا  .زاوها  تفن  تکرش  بصن  لحم  تسیمازلا  لاس 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6326080 یاه  همانرب  تهج  رون  توص و  متسیس  هحفص 39)هراجا  توص  ( توص

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

شیامه6326097 نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 39)هیهت و  توص  ( توص

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

سنارفنک6326104 لاتیجید  یتوص  هحفص 39)متسیس  توص  ( توص

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

سنارفنک6326138 لاتیجید  یتوص  هحفص 39)متسیس  توص  ( توص

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

یپکوتف6326270 هاگتسد  رنوت  سنارفنک -  لاتیجید  یتوص  هحفص 39)متسیس  توص  ( توص

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

سنارفنک6326277 لاتیجید  یتوص  هحفص 39)متسیس  توص  ( توص

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

سنارفنک سنارفنک لاتیجید   لاتیجید یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

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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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6325854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هنیزه 2  تخادرپ  هدوب و  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  رابتا  ات  راب  لمح  هنیزه  هیلک  هباشم و  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000321 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
انیس سوا  هدننک  هضرع  عجرم   DMS SERVICE یتراجت مان   Mypatch لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

انیس سوا  هدننک  هضرع  عجرم   AVECINNA یتراجت مان   ABP-700 لدم یکشزپ  نوخ  راشف  هدننک  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش یوس  زا  تکرش  رهم  اب  زکرم  ینف  تاصخشم  مرف  لیمکت  نینچمه  هدوب و  زکرم  ینف  دحاو  دیئات  طرشب  مالعتسا  هدنرب  یوس  زا  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ناگدننک 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646
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یوضر ناسارخ  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سوم  درب و  یک  روتینام و  لماک و  رتویپماک  هاگتسد   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003243000021 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TM295 لدم میس  اب  هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

یوادس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KEYBOARD یتراجت مان   K-TEK-B220 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  لحم  رد  لیوحت  دشاب  یتناراگ  یاراد  تاعطقو  دشاب  یموب  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9176747383 یتسپ :  دک  اضر 8 ،  شبن  اضر -  راولب  دابآ -  دمحا  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38473797-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38406481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   درب   درب یکیک   وو   روتینام   روتینام وو   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   99 ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکسا ناتسرهش  تمالس  یناگمهو  عماج  هکبش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  زوجم  یارب  اه  تمیق  افطل  دشاب ،  یم  تسویپ  هب  یلک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هیقب 50  روتینام  ددع   15 دوب ، دهاوخ  دقن 

1101092635000011 زاین :  هرامش 
وکسا ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   S22B375H  + لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ددع  دادعت 50  هب  مادک  ره  زا  تاغطق  هیقب  روتینام  ددع  دادعت 15  دشابیم ،  مرتحم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  هدوب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب 

5351754519 یتسپ :  دک  تشادهب ،  خ  مود -  هکلف  رصعیلو -  کرهش  وکسا -  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227448-041  ، 33223001-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220821-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

inin   2 1/52 1/5 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 4848

روتینام روتینام وو   سیک   سیک وو   رنکسا   رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 56 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gsgpr5cnlp6jw?user=37505&ntc=6326063
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6326063?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ لیاف  قبط  روتینام  سیک و  رنکسا و  رتنیرپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هدش  بصن  زودنیو 10  هدش و  لبمسا  تسیابیم  اه  سیک 

1101005496000106 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CM1415FN لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
روشک  CANON هدنزاس عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-C230 لدم یناگیاب  یا و  هناخریبد  یرادا  هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

A4 زیاس نپاژ  هدنزاس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشابیم هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یراذگراب  مدع  تروص  رد  ) دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  تسویپ  لیاف 

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: 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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نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ   :: 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 22 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس دادعت 6  یتناراگ ، اب  چنیا  سالپ 21.5  یج  روتینام  هاگتسد  دادعت 6  هلاسکی ، یتناراگ  اب  لماک  سیک  هاگتسد  دادعت 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیل قبط  یتناراگ  اب   A4tech یمیس سوام  دربیک 

1101003345000010 زاین :  هرامش 
نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 5 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یتناراگ  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  هنیزه  زودنیو 10 ،  بصن  هنیزه  رازفا ،  مرن  رازفا و  تخس  بصن  هنیزه  دصقم ،  ات  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشاب یم  هدنشورف 

5383178114 یتسپ :  دک  زیربتراب ،  هنایاپ  یوربور  ، نایفوص - زیربت هداج  15 رتمولیک - زیربت - یقرشناجیابرذآ زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32463405-041  ، 32469101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32463315-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیس یمیس سوام   سوام دربیک   دربیک تستس     66 دادعت   دادعت یتناراگ ، ، یتناراگ اباب   چنیا   چنیا   2 1 .52 1 .5 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   66 دادعت   دادعت لماک ،  ،  لماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   66 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
A4techA4tech

5050
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط  رهشمرخ /  دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش

1101091739000145 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورفاب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  / دوش یراذگراب  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج  / دشاب

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصیخشت یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 56 ھحفص 50 
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تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6326194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  تازیهجت  هنایار و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000079 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 6400   Inspiron یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 42 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/12/09 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 10 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  تازیهجت  هنایار و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 56 ھحفص 51 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رواپ  نف ، هدنزادرپ ، مر ، دراه ، روتینام ، لماش  یرتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090360000040 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  یرتویپماک  تاعطق  - 

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

1401/12/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک هیلک  یداهنشیپ  تمیق  رد  دنشاب ، حالصیذ  عجارم  زا  زوجم  یاراد  یلم و  هسانش  یداصتقا و  دک  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هزور  تخادرپ 20  ددرگ  ظاحل  زرا  خرن  رغت  زا  یشان  تاشیازفا  ینوناق و 

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86126372-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواپ رواپ نفنف ، ، هدنزادرپ ، ، هدنزادرپ مرمر ، ، دراه ، ، دراه روتینام ، ، روتینام لماش   لماش یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ  09199738638 یریگ هرامش  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  (- هدام 16 پمک   ) رهاجتم ناداتعم  یهدناماس  زکارم  زیهجت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزورهب سدنهم 

1101050288000257 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باتفآ ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اونسا  هدنزاس  عجرم   ssd-50sa1560u لدم  in 50 زیاس نوسکلس  هیاپ  اب  نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
تعنص رایمه  هدننک  هضرع  عجرم  هدنمد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DAMANDEH یتراجت مان   VPH-15 S25 لدم یتعنص  شکاوه  نف  الاک :  مان 

بونج نیشام 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا هناماس  رد  ندوب ) اراد  تروص  رد  ) هدوزفا شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  هئارا   - طبترم بسک  زاوج  ای  همانساسا  - یلم تراک  یپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرادرهش  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  شیپ  نآ  لصا  ای  یرازگراب  هناماس  رد  لایر  غلبم 400،000،000  هب  همانتنامض 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3665810-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کباب رهش  رصعیلو  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهاجتم رهاجتم ناداتعم   ناداتعم یهدناماس   یهدناماس زکارم   زکارم زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5454

تاقلعتم تاقلعتم اباب   سیک   سیک ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 56 ھحفص 53 
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تاقلعتم اب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092335000106 زاین :  هرامش 

کباب رهش  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریش اضر  دمحم  نتراک   DC لدم هنایار  رواپ  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کباب رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: تاصخشم

CPU COREID3
RAM8

HARD SSD 256
ددع  5 عومجم نیرگ  سراپ  رواپ 

چنیا روتینام 21 
دربیک  سوم و 

HP501 DN رتنیرپ

7751651159 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو ناتسرامیب   - داهج دراولب   - کبابرهش کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34112150-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34115003-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ6325854 روتینام  رتلوه  هحفص 44)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

سوم6326022 درب و  یک  روتینام و  لماک و  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 44)9  روتینام  ( روتینام

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

6326063in 21/5 زیاس  LED هحفص 44)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام6326106 سیک و  رنکسا و  هحفص 44)رتنیرپ و  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6326111 تخس  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6326123، یتناراگ اب  چنیا  سالپ 21.5  یج  روتینام  هاگتسد  دادعت 6  لماک ،  سیک  هاگتسد  دادعت 6 
A4tech یمیس سوام  دربیک  تس  دادعت 6 

هحفص 44) روتینام  ( روتینام

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

یصیخشت6326171 یکشزپ  روتینام  هحفص 44)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تازیهجت6326194 هنایار و  هحفص 44)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رواپ6326200 نف ، هدنزادرپ ، مر ، دراه ، روتینام ، لماش  یرتویپماک  هحفص 44)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

رهاجتم6326245 ناداتعم  یهدناماس  زکارم  زیهجت  هحفص 44)هژورپ  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6326246 اب  هحفص 44)سیک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

نژیو6326292 کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6326099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تلبت  پات و  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000363 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب دنبکآ  ون و  دیاب  الاک  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تست  لمح و  هنیزه  دشاب -  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09111540094  اب  لاوس  هنوگره  توص  رد  ددرگ -  خساپ  تسویپ  امتح  مالعتسا  مرف  روتکاف و  شیپ  دشاب -  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492352-011  ، 33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: 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

تلبت6326099 پات و  هحفص 55)پل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تیاس6326118 یسیون  همانرب  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قوقح6326226 تخادرپ  یتلود  دزمتسد  قوقح و  رازفا  هحفص 5)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدالوف6326211 چناپ  لور  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تلبت تلبت وو   پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 5656
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