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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 27

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   99 هبنش   هبنش هسهس   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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4848))

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

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

زا 52 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 2  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 52 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( 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 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( 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  • 51

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

زا 52 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  موس  یمومع  ناوخارف  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40-20-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  ات  رثکادح   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/09

تکلمم  :: عبنم زورعبنم تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/24 هبنشراهچ

6342526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب توعد  تهج  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  یفیک  یبایزرا  هب  تبسن  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  هدام 12  دنب ج  ییارجا  همان  نآ  ربانب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد تکرش  یارب  دنفظوم  نارگ  هصقانم  .دیامن  مادقا  ریز  حرش  هب   www.setadiran.ir یناشن هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم 
یبایزرا ناوخارف  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنیامن  مادقا  یکینورتکلا  ءاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  هب  تبسن  هصقانم 

.ددرگ یم  ماجنا  روبزم  تیاس  قیرط  زا  هدنرب  باختنا  ات  یفیک 
شزومآ  الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تامدخ  هصقانم : عوضوم  رصتخم  حرش 

.دشابیم نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  ماجنا  لحم  هدوب و  هام  ( 12  ) هدزاود  ) دادرارق تدم  دادرارق  ماجنا  لحم  تدم و 

تدم یارب  هدوب و  رابتعا  هام  هس  یاراد  تسیابیم  اه  همانتنامض  هک  دشاب  یم  لایر  ( 1,900.000.000  ) غلبم راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دیدمت  لباق  زین  هام  هس 

همانیهاوگ هداد و   " هکبش روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا   " لدابت دیلوت و  یاضف  تینما  هنیمز  رد  ود 2  هبتر  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  هئارا 
هئارا اب  تینما  تایلمع  زکرم  رارقتسا  هزوح  رد  هدیسر  مامتا  هب  هژورپ  ود  لقادح  ندوباراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دیئات 

.دشابیم یمازلا  همان  تیاضر 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ شزومآ وو   الاک   الاک نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094325000160 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم :: 1401/12/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342546 :: هرازه هرازه :: 1402/01/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یناسنا  هیامرس  لک  هرادا  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  نکسا و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

7-36617325-031 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005166000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342903 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

url /web تروصب اهروتارپا  ریاس  لسناریا و  لوا و  هارمه  یاهروتارپا  قیرط  زا  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  رتسب  رد  تامدخ  هیارا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کمایپ  نویلیم  دادعت 130  هب   service

یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
url تروصب اهروتارپا  ریاس  لسناریا و  لوا و  هارمه  یاهروتارپا  قیرط  زا  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  رتسب  رد  تامدخ  هیارا  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

کمایپ نویلیم  دادعت 130  هب   /web service

 800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,167,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنهرف 28و 30 نیب  گنهرف –  راولب  وجشناد - راولب  دهشم -  ، 9188986685 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دانسا دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   نکسا   نکسا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

وو لوا   لوا هارمه   هارمه یاهروتارپا   یاهروتارپا قیرط   قیرط زازا   هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا رتسب   رتسب ردرد   تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
url /weburl /web  تروصب تروصب اهروتارپا   اهروتارپا ریاس   ریاس وو   لسناریا   لسناریا

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 52 ھحفص 6 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/13هرامش هبنش  زور  تعاس 15   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم خروم 1401/12/23عبنم هبنش  هس  زور  تعاس 15   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343059 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/24دکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 9/30   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(LAN, WAN  ) تخاسریز هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا Server room و  رمتسم  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  زیکرم  نامتخاس  یدوبهب  نابایخ  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ و6342481 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هناخرادهار6342532 نامتخاس  یزاسدنمشوه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیامرس6343034 شور  هب  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  هناماس  رارقتسا 
(B.O.T) یراذگ

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6343036 یاه  هناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ -  هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  کیفارت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

lanlanوو wanwan  تخاس تخاس ریز   ریز وو   هداد   هداد زکرم   زکرم گنیروتینام   گنیروتینام وو   هکبش   هکبش وو     server roomserver room  زازا رمتسم   رمتسم ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 52 ھحفص 7 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101138 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایزاب بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی داجیا  یاتسار  رد  تفایزاب ، بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ  زا  تسا  ترابع  راک :  رصتخم  حرش 

دشاب یم  لیذ  لحارم  یط  تفایزاب  بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  یارجا  یارب  یطابترا  تخاسریز 
یطابترا تخاسریز  هکبش  داجیا  - 

...نیالنآ لرتنک  گنیروتینام و  هناماس  یزادنا  هار  - 
دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش  لاسکی  ارجا : تدم 

هزوریف هاچ  ، ریگبوسر دس  ، همشچرس ندعم  وجیا ، ندعم  کودیم ، ، دابآ نوتاخ  ، همشچرس تیاس  نامرک ( : یاهناتسا رد  عقاو  یسانشاوه  یاههاگتسیا  راک : ماجنا  لحم 
یا هناخدور  جنس  یبد  ینز ، رلک  یاههاگتسیا  و  هروک ) لهچ  :) ناتسچولب ناتسیس و  ناتساو  ( هعرزم ندعم  نوگنوس و  ظیلغت  :) یقرش ناجیابرذآ  (، ولآ هرد  ندعم  و 

دشابیم نامرک  ناتسا  رد  هک  یرتمولف  و 

رب تاصقانم  رد  تکرش  یارب  یضاقتم  ندوب  تیحالص  دجاو  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لداعم ،2،000،000 هصقانم  رد  تکرش  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  هئارا  ییاناوت  تسیز - طیحم  تشادهب و  ینمیا ، رظنم  زا  ناراکنامیپ  یبایزرا  لمعلاروتسد  ساسا 

( لایر درایلیم  ود  لایر (   000

:: سردآ سردآ

(034  ) 34303410 :: نفلت :: mdargah.nicico.coنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداصتقا هژیو  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراپ یژرنا 

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342531 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( GIS رلیوب و  ) ALSTOM دنرب لرتنک  متسیس  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر ) درایلیم  جنپ  هصقانم 5.000.000.000 ( رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف ، جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ ، یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، رهشوب ، ناتسا  کرادم : دانسا و  لیوحت   :: سردآ سردآ

07737295251 و 07737295250 --  077.3729.5144.5146 :: نفلت :: MOBINEC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@mobinec.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفایزاب تفایزاب وو   بآبآ   روما   روما تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس وو   تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 55

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ 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 52 ھحفص 8 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000166 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342532 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  یزاسدنمشوه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دزی  یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  یزاسدنمشوه  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:10 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/12/9  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 2.165.383.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

جیلخ هارگرزب  نارهت  یناشن  یهاگدورف  یرادربم  رهب  تنواعم  تراظن  اب  صاخ ) یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
( هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 ، سراف 

:: 1456 و 51008845 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخرادهار هناخرادهار نامتخاس   نامتخاس یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

یسرزاب یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ 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 52 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2qlunaj25zgur?user=37505&ntc=6342532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6342532?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wgetyhtzb4q2z?user=37505&ntc=6343084
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6343084?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MM-0118017-RND :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342899 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک  شوماخ  ردوپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40/000/000/000 روارب د : 

لایر  2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 118 الاک - تاکرادت  هرادا  دنزاش  یهار  هس  درجورب -  هداج  رتمولیک 20  - کارا  :: سردآ سردآ

086-33492833-33492840  : :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.IKORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011124 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک  BSC-RNC بصن تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

جرد هنیزه  کناب -  تسپ  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 800.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو  :: 09125055403و 81718555  نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ردوپ   ردوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

BSC-RNCBSC-RNC  بصن بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 52 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/62429yyujf8fx?user=37505&ntc=6342899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6342899?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x86nsbqe2yr3c?user=37505&ntc=6342536
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6342536?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  فیدر   5 رتم -  زا 6  رتمک  لوهنم  یدنب  بآ  رشاو  ددع  دیرخ 500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

نیدلا سمش  یجاح   03531454485 هداز -  مشاه   03531454478 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ و6342481 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شزومآ6342526 الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاتوک6342903 مایپ  تفایرد  لاسرا و  رتسب  رد  تامدخ  هیارا  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
url /web تروصب اهروتارپا  ریاس  لسناریا و  لوا و  هارمه  یاهروتارپا  قیرط  زا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیامرس6343034 شور  هب  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  هناماس  رارقتسا 
(B.O.T) یراذگ

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6343036 یاه  هناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ -  هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  کیفارت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تخاس6343059 ریز  هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا server room و  رمتسم  ینابیتشپ 
lanوwan

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت رتم   رتم   66 زازا   رتمک   رتمک لوهنم   لوهنم یدنب   یدنب بآبآ   رشاو   رشاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 52 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gywlsvcjnmwnc?user=37505&ntc=6342747
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6342747?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000611 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343034 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن و ریمعت و  ینابیتشپ ، روهار ،  سیلپ  زا  فلخت  تبث  دک  ذخا  ارجا ،  یزادنا ،  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت  لقن ،  لمح و  دیرخ ،  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیامرس طسوت  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  یرادرهش ،  هب  روبزم  هژورپ  لاقتنا  سپس  یگدننار و  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  یاه  هناماس  یرادرب  هرهب 

زاریش  رهش  هدودحم  رد  عقاو  رباعم  زا  ناکم  دادعت 100  هب  هدش  ییامناج  یاهلحم  اهناکم و  رد  دانسارد ,  جردنم  طیارش  اب  یو  هنیزه  اب  راذگ 
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ریمعت و ینابیتشپ ، روهار ،  سیلپ  زا  فلخت  تبث  دک  ذخا  ارجا ،  یزادنا ،  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت  لقن ،  لمح و  دیرخ ،  یحارط ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 B.O.T یراذگ هیامرس  شور  هب  یرادرهش  هب  روبزم  هژورپ  لاقتنا  سپس  یگدننار و  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  یاه  هناماس  یرادرب  هرهب  یرادهگن و 

1,018,213,210,000 یلام :  دروآرب 

لایر   20,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شتآ هاگتسیا  زا  دعب  نایرجش  داتسا  نابایخ  دهاش ، راولب  یادتبا  نارمچ ، دیهش  راولب  زاریش ،  ، 7196698893 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 7196698893) دک   ) زاریش یرادرهش  یمدرم  یاه  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  یناشن ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1235-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343036 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 16/30   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  زاریش  رهش  رد  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاههناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش هب  لاقتنا  سپس  و  یرادرب ، هرهب  زیهجت ،  EOT یراذگ هیامرس  شور 

لایر راذگ 1.018.213.210.000  هیامرس  هدروآ 

همانزور و یهگآ  هنیزه  تخادرپ  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 20/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش  .دوب -  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یرتسگداد  یمسر  یسانشراک 

یمدرم یاهتکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  یناشن  شتآ  هاگتسیا  زا  دعب  نایرجش  داتسا  نابایخ  دهاش   ، راولب یادتبا  نارمچ  دیهش  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ
یتسپدک 7196698893) زاریش  یرادرهش 

هارمه 09177117019 و 1456 هرامش  یلخاد 314 و   07136362423  : :: نفلت :: https://shaffaf.shirazir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( B.O.TB.O.T )) یراذگ یراذگ هیامرس   هیامرس شور   شور هبهب   یگدننار   یگدننار تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک یاه   یاه هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 1212

یگدننار یگدننار تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک یاه   یاه هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا هژورپ   هژورپ زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ثادحا   ثادحا وو   یحارط   یحارط یراذگ -  -  یراذگ هیامرس   هیامرس ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 52 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرزاب6343084 کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  هحفص 7)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخرادهار6342532 نامتخاس  یزاسدنمشوه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیامرس6343034 شور  هب  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  هناماس  رارقتسا 
(B.O.T) یراذگ

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6343036 یاه  هناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ -  هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  کیفارت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6342697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یزاجم  ناوخشیپ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001676 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یزاجم  ناوخشیپ  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم ناوخشیپ   ناوخشیپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 52 ھحفص 13 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(" SOC  ) تینما تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ   " هژورپ  RFP نیودت تخانش و  زاف  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش 

1201093696000124 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هتسب  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61638934-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تامدخ  حرش  هب  عیزوت  یاهتسپ  گنیروتینام  تهج  یرازفا  مرن  تخاسریز  یحارط  یکیمانید و  تاعالطا  کناب  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000514 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

("(" SOCSOC  ) ) تینما تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ  " " هژورپ هژورپ   RFPRFP  نیودت نیودت وو   تخانش   تخانش زاف   زاف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

عیزوت عیزوت یاهتسپ   یاهتسپ گنیروتینام   گنیروتینام تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز یحارط   یحارط وو   یکیمانید   یکیمانید تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 52 ھحفص 14 
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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ناگوان  تیریدم  نشیکیلپا  بو و  تحت  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا و  هار  شزومآ ، یزاس ، یموب  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یرادرهش 

1101096920000003 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج هناماس  زا  ددعتم  یاه  شرازگ  تفایرد  اهوردوخ و  هنیهب  تیریدم  تهج  لیابوم  نشیکیلپا  بو و  تحت  هناماس  داجیا  هژورپ  نیا  زا  فده   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاریش  یرادرهش  ناگوان  رب  تراظن 

7134834689 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  نیربدلخ -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یتشهب -  دیهش  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332488-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332353-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

parspam-VM یسرتسد حطس  تیریدم  هناماس  پاچ watchdoc و  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000244 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653716-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگوان ناگوان تیریدم   تیریدم نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار شزومآ ، ، شزومآ یزاس ، ، یزاس یموب   یموب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1717

parspam-VMparspam-VM  یسرتسد یسرتسد حطس   حطس تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس وو     watchdocwatchdoc پاچ   پاچ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 52 ھحفص 15 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف یاراد   ** .کینوساناپ رونت و  موتنیئوک  لتاکلآ ،  لیتام ،  یاه  متسیس  تهج  یتارباخم  یاه  تکرش  یاه  هموزر  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** تسویپ

1201001036000705 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

** تسویپ لیاف  یاراد   ** .دنیامن لاسرا  ار  دوخ  هموزر  هباشم  دک  ناریا  کی  باختنا  زا  سپ  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

عوطقم  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911611-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لاسکی ) تدم  هب   ) دیارج هدیرب  لاسرا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003163000111 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 60992368/09125031701 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت زکارم   زکارم ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، نیالنآ نیالنآ تروصب   تروصب اهاه   سنسیال   سنسیال وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   دیارج   دیارج هدیرب   هدیرب لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  یبرغ  ناجیابزذآ  یرادناتسا  یارب  یلام  یرادا و  عماج  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000030 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
متسیس نایار  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  رواک  یدنب  هتسب  عون  هچراپکی  عماج و  یرادا  یلام و  یدهعت  یرادباسح  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

متسیس نایار  نیورآ  هدنزاس  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق هفرطکی  تسا  راتخم  یرادناتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  دهد  ماجنا  ار  یرادناتسا  یاه  تساوخرد  یمامت  دشاب  یم  فظوم  هدننک  تکرش  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن خسف  ار 

.دشاب یم  راتخم  تکرش  در  ای  دأت  رد  یرادناتسا  عوضوم  تیساسح  لیلدب  ( 2

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972281-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000154 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام وو   یرادا   یرادا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هدنورپ  تاجردنم  تبث  نکسا ، جارختسا ، یراذگراب ، ییایفارغج ، تاصتخم  تاعالطا و  دورو  تسویپ *  رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 * یراذگاو

1101003057000163 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

عماج هناماس  رد  یراذگاو  یاه  هدنورپ  تاجردنم  تبث  نکسا ، جارختسا ، یراذگراب ، ییایفارغج ، تاصتخم  تاعالطا و  دورو  تسویپ *  رد  حرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یدقن  تخادرپ  * روشک یضارا  روما  نامزاس  یراذگاو 

1431994191 یتسپ :  دک  شبن خ 28 ،  یدابآدسا - نیدلا  لامج  دیس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81122428-021  ، 88728981-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88723554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگاو یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاجردنم   تاجردنم تبث   تبث نکسا ، ، نکسا جارختسا ، ، جارختسا یراذگراب ، ، یراذگراب ییایفارغج ، ، ییایفارغج تاصتخم   تاصتخم وو   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005128000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا   CAREL INDUSTRIES SRL هدنزاس عجرم   PCO5SES لدم یکیناکم  تاسیسات  لرتنک  دحاو  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب زور  هد  رثکادح  هجو  تخادرپ  هدنشورف -  هدهعب  دادما  هتیمک  رهش  نودیرف  ناتسرهش  ناهفصا –  یناشن  هب  الاک  لیوحت  / تسویپ تسیل  یط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدوزفا شزرا  یهاوگ  هئارا  هب  طونم  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  الاک -  لیوحت  زا 

8143813111 یتسپ :  دک  یرهچونم ،  شبن خ  یسودرف  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227713-031  ، 32220096-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225393-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت نلیتا -  -  نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یسیس -  -  یویو   یپیپ   هلول   هلول هایس -  -  هایس هلول   هلول زازا   هدش   هدش هتخاس   هتخاس یاهروتکلک   یاهروتکلک نویسازیناولاگ   نویسازیناولاگ روتکلک -  -  روتکلک یدالوف -  -  یدالوف هلول   هلول ناونع : : ناونع
....و ....و روتایدار -  -  روتایدار یوناز   یوناز هفرطکی -  -  هفرطکی ریش   ریش ییوشک -  -  ییوشک هکلفریش   هکلفریش هحفص -  -  هحفص بصن   بصن

2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  وکسیس  روا  پ   - وکسیس لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005005000083 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  وکسیس  روا  پ   - وکسیس لوژام  - 

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

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

نادنخ یاقآ  یلخاد 1109   66462002 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  کالپ 1270 ،  یزار  رخف  شبن  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66462002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66400730-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس روا   روا پپ    - - وکسیس وکسیس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2525

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  کولف )  تست  یاراد   ) SFTP RJ 45 تکوس ددع  هارمه 100  هب  رادلیش   CAT 6 SFTP هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000226 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 
هتسب 4 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  لباک  زا  کولف  تست  یهاوگ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . دش دهاوخ  هتفرگ  لیوحت  یالاب 5  کولف  تست  زا  دعب  لباک 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا کولف )  )  کولف تست   تست یاراد   یاراد  ) ) SFTP RJ 45SFTP RJ 45 تکوس   تکوس ددع   ددع   100100 هارمه   هارمه هبهب   رادلیش   رادلیش   CAT 6  CAT 6  SFTPSFTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2626

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

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

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

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

6342719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  SC2 زکرم رد  یرون  ربیف  نژویف  ارجا و  لنپ ،  چپ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002625 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جاوما تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-xM لدم لیتگیپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس
رتم 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  ) میس یب  یهد  تبون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005943000706 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنزام سراپ  وگلا  یا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  سراپ  یتراجت  مان   ST-101 لدم میس  یب  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت دات  - هباشم دک  ناریا.دشابیم  هامدنفسا  15 سنج لیوحت  نامزرثکادح  - روتکاف سنج و  لیوحت  زادعب  یدقن  تخادرپ  : هجوت هجوت  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  - هطوبرم سانشراک 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت زیربت   SC2SC2 زکرم   زکرم ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف نژویف   نژویف وو   ارجا   ارجا لنپ ،  ،  لنپ چپچپ   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2727

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) میس میس یبیب   یهد   یهد تبون   تبون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یخیرات ) تفاب   ) جنپ هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد تکرش.دشاب  نامرک  نکاس  دیاب  امتحدوش  یرازگراب  اددجم  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هکهحفص  رد 6  ملق  رب 73  لمتشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق رد 8  تخادرپ.دشاب  رابتعا 

1101095088000030 زاین :  هرامش 
نامرک یخیرات ) تفاب   ) جنپ هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان  هداتسیا  کر   6ES7408 لدم یکیتسالپ  لماک  نف  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ.دشاب رابتعا  یاراد  تکرش.دشاب  نامرک  نکاس  دیاب  امتحدوش  یرازگراب  اددجم  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هکهحفص  رد 6  ملق  رب 73  لمتشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طسق رد 8 

7614839669 یتسپ :  دک  هارراهچ ،  شبن  رنهاب  دیهش  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32253279-034  ، 32254094-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254094-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامدخ  حرش  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000249 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان  لدم 5060  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تامدخ  حرش  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169179811 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یدرجتسد  دیهش  هارگرزب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36542020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36542002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابتعا رابتعا یاراد   یاراد تکرش.دشاب   تکرش.دشاب نامرک   نامرک نکاس   نکاس دیاب   دیاب امتحدوش   امتحدوش یرازگراب   یرازگراب اددجم   اددجم یرازگ   یرازگ تمیق   تمیق زازا   سپسپ   هکهحفص   هکهحفص   66 ردرد   ملق   ملق ربرب  7373   لمتشم   لمتشم ناونع : : ناونع
طسق طسق   88 ردرد   تخادرپ.دشاب   تخادرپ.دشاب

2929

.تسویپ .تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

6342939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب 16 چیئوس 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094315000021 زاین :  هرامش 
اوشیپ یادهش  هاگنامزد  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

برد لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدوش  لاسرا  هدوزفا  شزرااب  روتکافدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163612059 یگنهامهرظانداتدعب یراک  زور  باسح 14 هیوست  ناتسرل  هاگشناد  یزکرمرابنا 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  هناماس  رد  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  حرش  هب  هکبش  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000047 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  هناماس  رد  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  حرش  هب  هکبش  لباک  دیرخ  - 

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

1401/12/11 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  حرش  هب  هکبش  لباک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 هبهب   11 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3131

تسا تسا یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس ردرد   ربتعم   ربتعم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب تسویپ -  -  تسویپ حرش   حرش هبهب   هکبش   هکبش لباک   لباک 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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یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  رورس  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000031 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یتسویپ  تسیل  حرشب  اقیقد  دیاب  الاک  تاصخشم  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  (2

یرادناتسا لحم  رد  لیوحت  ( 3

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972281-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   رورس   رورس ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نموف یعامتجا  نیمات  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون 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

6343095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یتسویپ  تسیل  قبط  لایر  نویلیم  غلبم 700  فقس  ات  نآ  هب  طوبرم  قرب  رتویپماک و  هکبش  یشک  لباک  هب  طوبرم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  دیاب  مالقا  دوجو  تروص 

1101092108000003 زاین :  هرامش 
نموف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

هجیتن مالعا  زا  دعب  دوب  دهاوخ  نالعا 1401/12/14  باوج  هدهاشم  خیرات  دسرب  زکرم  تسایر  هطوبرم و  دحاو  دات  هب  دیاب  تیفیک  ظاحل  زا  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دبای روضح  زکرم  رد  دیرخ  دادرارق  دقع  یارب  دیاب  نالعا  رد  هدننک  تکرش  درف  ای  تکرش  هدنیامن  هدنرب  ندش  صخشم  و 

4351744939 یتسپ :  دک  کدوک ،  کراپ  یوربور  - ماما نابایخ  - نموف نموف ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37431650-013  ، 34738721-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34738659-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تینما6342729 تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ   " هژورپ  RFP نیودت تخانش و  زاف  یارجا 
(" SOC)

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو و6342805 تحت  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا و  هار  شزومآ ، یزاس ، یموب  دیرخ ،
ناگوان تیریدم  نشیکیلپا 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6342860parspam-VM یسرتسد حطس  تیریدم  هناماس  پاچ watchdoc و  تیریدم  هحفص 13)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت6342885 زکارم  ریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن و   ، نیالنآ تروصب  اه  سنسیال  تازیهجت و  هحفص 13)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

قرب قرب وو   رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک هبهب   طوبرم   طوبرم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6342671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغتم  مایپ  یولبات  هب  نآ  لیدبت  هخرس و  یامن  کیفارت  یولبات  رغت  یزاس و  هنیهب  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004449000142 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 : 

1401/12/15 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 

.دشاب یم  حبص  تعاس 09:00  خروم 1401/12/10  هژورپ  زا  دیدزاب  تعاس 

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ یولبات   یولبات هبهب   نآنآ   لیدبت   لیدبت وو   هخرس   هخرس یامن   یامن کیفارت   کیفارت یولبات   یولبات رغت   رغت وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 52 ھحفص 27 
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  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 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دروم اهتسویپ 6  دادعت  ) تسویپ هب  هعجارم  (. یزادنا هار.بصن.دیرخ   ) لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005943000705 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامدنفسا 15 لیوحت نامز  رثکادح  - روتکاف سنج و  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090531000029 زاین :  هرامش 

رایک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رایک رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایک هکبش  رابنا  برد  لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09132847085

8837153113 یتسپ :  دک  ادهش ،  راولب  رازملش - رایک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32624221-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622615-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( دروم دروم   66 اهتسویپ   اهتسویپ دادعت   دادعت )) تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم (.(. یزادنا یزادنا هار.بصن.دیرخ   هار.بصن.دیرخ  ) ) لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 52 ھحفص 28 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مایپ6342671 یولبات  هب  نآ  لیدبت  هخرس و  یامن  کیفارت  یولبات  رغت  یزاس و  هنیهب  تازیهجت و  دیرخ 
ریغتم

هحفص 27) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6342593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچرد تهج  تسویپ  طیارش  لیاف و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000208 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  لیاف و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  برد 

هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هچرد هچرد تهج   تهج تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد 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 52 ھحفص 29 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HD 3mp/ip66/trueDay.night هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000503 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یتناراگ  تنامض و  یاراد  یناریا  یالاک  نیرتبوغرم  نیرتهب و  زا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

هناماس رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

سودرف نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092155000071 زاین :  هرامش 

سودرف نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شیک زادرپ  تینما  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  زادرپ  تینما  ناماس  هدنزاس  عجرم   LCD5300R لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ دقن  تروصب  تخادرپ  / ددرگرکذ ازجم  تروصب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  / یمازلاروتکاف شیپ  هیارا  ای  تسویپ  لیاف  لیمکت  / هباشم IRC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155665208/ طابترا سراپ  یتناراگ  / ینف لویسم  دات  زا 

9771766559 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723326-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723326-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HD 3mp/ip66/trueDay.nightHD 3mp/ip66/trueDay.night هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 52 ھحفص 30 
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تشادهب هدکشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6342969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  نیبرود  ددع  دادعت 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004452000014 زاین :  هرامش 

تشادهب هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   WEB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم هبو  ددرگ  لاسرا  هصقانم  رد  تکرش  تخادرپ  شیپ  شیف  هدش و  یرازگراب  تکرش  رهم  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  صقان 

5618953141 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هدکشناد  - رون مایپ  هاگشناد  یوربور  - هاگشناد نابایخ  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442816-045  ، 33512001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512004-045 :: 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

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

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

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

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

6342996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یزکرم - داتس  یاه  نلاس  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000568 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT180 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 
دیشر یقداص  میرک  هدننک 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  لحم.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  یرازگراب.دشاب  هتشاد  لماک  تقباطم  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  دیاب  یلاسرا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دنبروگ  هداج  رتمولیک 5  نادهاز  رد  عقاو  قرب  تکرش  رابنا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط نیبرود   نیبرود ددع   ددع   6060 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 4141

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یزکرم - - یزکرم داتس   داتس یاه   یاه نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  جرد  هباشم  دکناریا  طابترا -  سراپ  ربتعم  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ -  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  طقف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تیابارت  شفنب 6  دراه 

1101095549000778 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2163G2-IU لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اسرد ناشیدنا  ریبدت 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T66G2-4I لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اسرد ناشیدنا  ریبدت 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

HIKVISION DIGITAL هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1623G0-I لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح قیرط  زا  تابلاطم  لوصو  یریگیپ  دنس -  میظنت  روتکاف و  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

کمایپ  09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: 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

IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4343

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

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  هناماس  رد  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  حرش  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000048 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  هناماس  رد  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  حرش  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  حرش  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهتسویپ6342722 دادعت  ) تسویپ هب  هعجارم  (. یزادنا هار.بصن.دیرخ   ) لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود 
( دروم  6

هحفص 27) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6342780 هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هکبش هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ 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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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  الاک و  ینف  یاهرتماراپ  قبط  اهیروسسکا  ریاس  یراوید و  هیاپ  هارمه  هب  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050160000398 زاین :  هرامش 

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.دشاب یم  ههام  تخادرپ 3   . هتشادروکذم تیاسردارالاک  نیا  عیزوت  یگدنیامنو  هدش  تبث  Imed تیاسرد هدنشورف.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپابو  ، لیمکت ، هعلاطم تقداب  تسویپ  کرادم  هیلک.دشاب  یناریا  الاک  دوشرکذدنرب.تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبرابنااتالاک  لاسرا 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340043-081  ، 33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

یاهرتماراپ6342702 قبط  اهیروسسکا  ریاس  یراوید و  هیاپ  هارمه  هب  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  ود 
هدننک نیمات  الاک و  ینف 

هحفص 34) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

هیامرس6343034 شور  هب  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  هناماس  رارقتسا 
(B.O.T) یراذگ

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6343036 یاه  هناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ -  هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  کیفارت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هدننک هدننک نیمات   نیمات وو   الاک   الاک ینف   ینف یاهرتماراپ   یاهرتماراپ قبط   قبط اهیروسسکا   اهیروسسکا ریاس   ریاس وو   یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ودود   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 :

زا 52 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

هیامرس6343034 شور  هب  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  هناماس  رارقتسا 
(B.O.T) یراذگ

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6343036 یاه  هناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ -  هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  کیفارت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک یارب  دحاو  تمیق  جرد  اب  تسویپ  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  یناشن  شتآ  ینمیا و  مزاول  یناشن و  شتآ  لوسپک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  یراذگراب  اب  هارمه  مالقا 

1101092197000272 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  گرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  قیرح - ءافطا  لوسپک  هنایشآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000570 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  لحم.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  یرازگراب.دشاب  هتشاد  لماک  تقباطم  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  دیاب  یلاسرا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دنبروگ  هداج  رتمولیک 5  نادهاز  رد  عقاو  قرب  تکرش  رابنا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یناشن6342801 شتآ  ینمیا و  مزاول  یناشن و  شتآ  لوسپک  هحفص 10)عاونا  قیرح  ( قیرح

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

دشاب6342934 یم  هباشم  دک  ناریا  قیرح - ءافطا  لوسپک  هنایشآ  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا قیرح - - قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک هنایشآ   هنایشآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / کینورتکا تظافح  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000854 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
رادولج ناراک  یمیش  هدننک  هضرع  عجرم  اسیت  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یسکلف  هلول  اب  راد  نزخم  نگل  کت  ییوشور  نوفیس  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 1222  لاسگرزب  زیاس   ICU دربراک فافش  هیال  ود  رتاو  ود  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تروئآ نارهت 

تس 800 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 48 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 13 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 4,500 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

لدبم کاپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسین  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
لدبم کاپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 1323  لاسگرزب  زیاس   ICU دربراک یسکلف  وشات  رتاو  ود  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تروئآ نارهت 

تس 30 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 110-1303  لاسگرزب  زیاس  لمع  قاتا  دربراک  یسکلف  وشات  گب  اب  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تروئآ نارهت  هدننک 
تس 30 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 010-1303  لاسگرزب  زیاس  لمع  قاتا  دربراک  یسکلف  وشات  گب  اب  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تروئآ نارهت  هدننک 
تس 40 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311461-1457

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

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( 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

کینورتکلا6342749 تظافح  هحفص 36)یفرصم  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  تهج  لاتیجید  نیبرود  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020026000029 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3714967716 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هاپس  هدکشناد  بنج  یتالحم  دیهش  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221053-025  ، 37234883-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222101-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مقمق ناتسا   ناتسا یناگرزاب   یناگرزاب تامدخ   تامدخ وو   هلغ   هلغ لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4949
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یرنه هزوح   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KP-2264 لدم هیاپ  هس  ددع  هارمه 8  هب  هاگتسد  دادعت 8  هب   sony HDR - CX405 لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005661000035 زاین :  هرامش 

یرنه هزوح  هدننک :  رازگرب 
KP-2264 لدم هیاپ  هس  ددع  هارمه 8  هب  هاگتسد  دادعت 8  هب   sony HDR - CX405 لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  16 دادعت : 

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

هویش .دامرف  لصاح  نانیمطا  ررقم  دعوم  رد  نآ  نیمات  الاک و  یدوجوم  زا  داتزا  لبق  یداصتقا /  دک  ای  یلم  هسانش  .ربتعم  روتکاف  شیپ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم سانجا  تفایرد  زا  سپ  یدقن  تروص  هب  مه  تخادرپ 

1514756713 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  یبرغ  مهدزاود  هچوک  تسراخب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88501186-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88501186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KP-2264KP-2264  لدم لدم هیاپ   هیاپ هسهس   ددع   ددع   88 هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت هبهب     sony HDR -  CX405sony HDR -  CX405 لدم   لدم ینوس   ینوس یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دعب باسح  هیوست  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .ددع  دادعت 3  هب   Canon R3 Body لدم نناک  نیبرود  هندب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم زور  هدزناپ  لیوحت  زا 

1101003718000097 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یگیب مشاه  داوج  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   ID BODY لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هدزناپ لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .ددع  دادعت 3  هب   Canon R3 Body لدم نناک  نیبرود  هندب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09120809334  اب  .دشاب  یتناراگ  اب  پملپ و  لصا و  نیبرود  .دامن  یراذگ  تمیق  ار  لدم  نیا  طقف  .دشابیم  زور 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82922310-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مق6342579 ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  تهج  لاتیجید  نیبرود  دیرخ  هحفص 13)مالعتسا  نیبرود  ( نیبرود

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

6342612HD 3mp/ip66/trueDay.night هتسب رادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 29)نیبرود6342720 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهتسویپ6342722 دادعت  ) تسویپ هب  هعجارم  (. یزادنا هار.بصن.دیرخ   ) لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود 
( دروم  6

هحفص 27) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6342780 هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هارمه 63427868 هب  هاگتسد  دادعت 8  هب   sony HDR - CX405 لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود 
KP-2264 لدم هیاپ  هس  ددع 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6342969 کرادم  قبط  نیبرود  ددع  هحفص 29)دادعت 60  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

زازا دعب   دعب باسح   باسح هیوست   هیوست .دشابیم   .دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   اهاه   هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک .ددع   .ددع دادعت  33   دادعت هبهب     Canon R3 BodyCanon R3 Body لدم   لدم نناک   نناک نیبرود   نیبرود هندب   هندب ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم زور   زور هدزناپ   هدزناپ لیوحت   لیوحت

5151

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

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

هدهع6343010 هب  اه  هنیزه  هیلک  .ددع  دادعت 3  هب   Canon R3 Body لدم نناک  نیبرود  هندب 
.دشابیم زور  هدزناپ  لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  .دشابیم  هدنشورف 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

6343015IP هتسب رادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6343026 تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...دیدرگ یراذگراب  زاین  دروم  کرادم.لقن  لمح و  راب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000084 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لقن وو   لمح   لمح راب   راب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6342993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ویسپ "  " هکبش رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000459 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 11,066 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم ویسپ " " ویسپ  " " هکبش هکبش رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5353
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روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسرپمک یزادنا  هار  بیع و  عفر  ورنیا ، هاگتسد  کرک CRCA و 5  هاگتسد  لماش 2  رورس  قاتا  یاه  هدننک  کنخ  لماک  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه ،

تسویپ قباطم  اه  هدننک  کنخ  یتشن  لکشم  عفر 
1101030223000096 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  یدنمزاین 

.دشابیم هطوبرم  دحاو  یفیک  دات  زا  سپ  تخادرپپ 

 : یتسپ دک  سناژروا ،  نامزاس  نامتخاس  ترجه ، شبن  یدابآ ، لیلخ  دیهش  راولب  تمه ، هب  هدیسرن  ، یراتس دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1473745881

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسرپمک روسرپمک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بیع   بیع عفر   عفر ورنیا ، ، ورنیا هاگتسد   هاگتسد   55 وو     CRCACRCA  کرک کرک هاگتسد   هاگتسد   22 لماش   لماش رورس   رورس قاتا   قاتا یاه   یاه هدننک   هدننک کنخ   کنخ لماک   لماک سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
اهاه هدننک   هدننک کنخ   کنخ یتشن   یتشن لکشم   لکشم عفر   عفر اهاه ، ،

5454
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رهشوب ناتسا  نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE Proliant DL380 G10

مر 64 هشاب و  زا 8  رتشیب  یشزادرپ  هتسه 
1101003443000043 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515798479 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  سدق -  نادیم  هب  هدیسرن  یگنس  - نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331904-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323960-077 :: 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

لقن6342910 لمح و  راب  رورس  هحفص 41)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6342993 حرش  قباطم  ویسپ "  " هکبش رورس  هحفص 41)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6342994 تسیل  حرش  هب  رورس  ددع  ود  هحفص 19)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6343014 کرک CRCA و 5  هاگتسد  لماش 2  رورس  قاتا  یاه  هدننک  کنخ  لماک  سیورس 
اه هدننک  کنخ  یتشن  لکشم  عفر  اه ، روسرپمک  یزادنا  هار  بیع و  عفر  ورنیا ،

هحفص 41) رورس  ( رورس

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

مر 634301764 هشاب و  زا 8  رتشیب  یشزادرپ  هتسه   HPE Proliant DL380 G10 هحفص 41)تاصخشم رورس  ( رورس

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

رورس6343024 تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرمر  6464 وو   هشاب   هشاب   88 زازا   رتشیب   رتشیب یشزادرپ   یشزادرپ هتسه   هتسه   HPE Proliant DL380 G10HPE Proliant DL380 G10 تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 5555

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

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

6342804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006260 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم  یتراجت  مان  ادزم 2000  تناو  روتوم  نغور  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هاوگ هدننک  هضرع  عجرم   ACTROS زنب نویماک  روتوم  یراک  نغور  متسیس  دربراک  هعطق  یگنشف  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نالیگ نوتیز  هار  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HARRINGTON یتراجت مان  ابص  دیارپ  روتایدار  بآ  هعطق  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک  وردوخ  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Cerato-LD لدم ایک  رلوک  هظفحم  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ینوراک لالج  هدننک  هضرع  عجرم   DEKO هدنزاس عجرم  ابص  دیارپ  نامرف  هبعج  هعطق  شوب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

اناداپسا نیشام  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   PARCO GROUPS یتراجت مان  لدم 956   SDLG ردول روتوم  دربراک  دود  پاپوس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نایتعنص همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   FSS MAY یتراجت مان  لارام  ایناکسا  سوبوتا  ولج  عافترا  میظنت  دربراک  لماک  پاپوس  الاک :  مان 

تس 18 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرف نامرف کلیبرغ   کلیبرغ شوب   شوب روتوم -  -  روتوم نغور   نغور وو   بآبآ   یگنشف   یگنشف ردنلیس -  -  ردنلیس رسرس   ردنلیس -  -  ردنلیس رسرس   رشاو   رشاو ناونع : : ناونع 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 52 ھحفص 45 
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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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6342833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006262 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

Xiamen King Long United هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Automotive Industry Co.,Ltd

ددع 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرف6342804 کلیبرغ  شوب  روتوم -  نغور  بآ و  یگنشف  ردنلیس -  رس  ردنلیس -  رس  هحفص 44)رشاو  روسنس  ( روسنس

هریگ هریگ ونر -  -  ونر نویماک   نویماک خرچ   خرچ یپوت   یپوت هعطق   هعطق هرهم   هرهم نیباکود -  -  نیباکود یربرفاسم   یربرفاسم گنال   گنال گنیک   گنیک سوبوتا   سوبوتا نیباک   نیباک عافترا   عافترا میظنت   میظنت یکیتامونپ   یکیتامونپ پاپوس   پاپوس ناونع : : ناونع
 - - دیارپ دیارپ تسار   تسار تمس   تمس خرچ   خرچ لماک   لماک قبط   قبط  - - NPRNPR وزوسیا   وزوسیا تنویماک   تنویماک رامش   رامش رتمولیک   رتمولیک روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص  - - وکیویا وکیویا نویماک   نویماک یلدنص   یلدنص یکیتسال   یکیتسال

وسوم وسوم نامرف   نامرف هبعج   هبعج تسب   تسب یکیتسال   یکیتسال شوب   شوب

5757

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

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

زا 52 ھحفص 46 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهم6342833 نیباکود -  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس 
روسنس یزلف  هحفص   - وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  ونر -  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق 
یکیتسال شوب  دیارپ -  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط   - NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک 

وسوم نامرف  هبعج  تسب 

هحفص 44) روسنس  ( روسنس

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

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

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

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

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

6342823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   dn100-pn16 یدالوف هلول  ور  بصن  تهج  یکیناکم  رتولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001263 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایسآ  جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   80x42x133 cm زیاس  MFL-2M لدم اه  هاچ  نزاخم و  یکیناکم  رتولف  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6342823dn100-pn16 یدالوف هلول  ور  بصن  تهج  یکیناکم  هحفص 47)رتولف  چیئوس  ( چیئوس

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

هب 634293916 هحفص 19)چیئوس 1 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه 63427868 هب  هاگتسد  دادعت 8  هب   sony HDR - CX405 لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود 
KP-2264 لدم هیاپ  هس  ددع 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

dn100 -pn16dn100 -pn16 یدالوف   یدالوف هلول   هلول ورور   بصن   بصن تهج   تهج یکیناکم   یکیناکم رتولف   رتولف ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 52 ھحفص 47 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 24   C24F390 لدم روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101090979000666 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چنیا زیاس 24   C24F390 لدم روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا چنیا   چنیا زیاس  2424   زیاس   C24F390C24F390 لدم   لدم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000278 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794DPZ لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتزادعب باسح  هیوستو  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  یاهنیزه  مامتودشابیم  یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور 30 داتو

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 6060
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( رایرهش  ) ناشخرد 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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - سانشراک دات  یتسویپ -  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  ناریا  تخاس  یدعب  ناوخ 3  دکراب  ناریا -  تخاس   24  " روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگنامرد رابنا  لیوحت 

1101092125000044 زاین :  هرامش 
( رایرهش  ) ناشخرد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   VC239H لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ایوپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   FLAG-700 لدم  ATM هاگتسد ناوخدکراب  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب اه  هنیزه  هیلک  عوجرم و  الاک  دات  مدع  تروص  رد  تسا -  یمازلا  لخاد  تخاس  یناریا و  تسا -  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09359795596 ههام -  هیوست 1  دوب .  دهاوخ  هدننک  نیمات 

3351666794 یتسپ :  دک  ناشخرد ،  دیهش  هاگنامرد   . هاپس رذگ  ریز  هب  هدیسرن.رهلک  دیهش  راولب.رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65293810-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65293810-021 :: 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

بآ و6342481 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسا6342628 هباشم  دک  ناریا  چنیا  زیاس 24   C24F390 لدم هحفص 48)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یاهرتماراپ6342702 قبط  اهیروسسکا  ریاس  یراوید و  هیاپ  هارمه  هب  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  ود 
هدننک نیمات  الاک و  ینف 

هحفص 34) سسکا  ( سسکا

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

یاهتسپ6342751 گنیروتینام  تهج  یرازفا  مرن  تخاسریز  یحارط  یکیمانید و  تاعالطا  کناب  داجیا 
عیزوت

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 48)روتینام6343027 روتینام  ( روتینام

یدعب یدعب ناوخ  33   ناوخ دکراب   دکراب ناریا -  -  ناریا تخاس   تخاس   2424  " " روتینام روتینام ناونع : : ناونع 6161
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

تخاس6343059 ریز  هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا server room و  رمتسم  ینابیتشپ 
lanوwan

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدعب6343068 ناوخ 3  دکراب  ناریا -  تخاس   24  " هحفص 48)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6342780 هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش6343026 تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تینما6342729 تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ   " هژورپ  RFP نیودت تخانش و  زاف  یارجا 
(" SOC)

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهتسپ6342751 گنیروتینام  تهج  یرازفا  مرن  تخاسریز  یحارط  یکیمانید و  تاعالطا  کناب  داجیا 
عیزوت

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام6343004 یرادا و  عماج  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 13)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشاب6342996 یم  هباشم  دک  ناریا  یزکرم - داتس  یاه  نلاس  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیامرس6343034 شور  هب  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاه  هناماس  رارقتسا 
(B.O.T) یراذگ

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6343036 یاه  هناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ -  هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  کیفارت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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