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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1414 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   289,900هکس , 000289,900 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما435,790435,790رالد تاراما مهرد   141مهرد ,380141 ,380

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   257,910هکس , 000257,910 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   360رالد , 000360 , سیئوس000 سیئوس کنارف   566کنارف ,900566 ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,167هکس 000 , 000167, 000 , اداناک000 اداناک رالد   390رالد ,600390 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   141لایر ,660141 ,660

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 106هکس , 000 , 000106 , 000 , وروی000 560وروی ,940560 ژورن940, ژورن نورک   51نورک ,30051 ,300

رایع رایع   1818 یالط   23,798یالط ,00023,798 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   640دنوپ ,480640 نپاژ480, نپاژ نینی   دصکی   391دصکی ,710391 ,710

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 148148))

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

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

زا 134 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 27  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 42  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

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

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 78

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

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 17  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

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

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

( یهگآ دادعت 19  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( 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 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363471 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زا  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001010001000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364644 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عنم نوناق  راک ،  لماک  تاصخشم  اب  دادرارق ،  هنومن  ساسا  رب  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع هصقانم ی  قیرط  زا  ریز  طیارش  اب  لاس 1401 و  رد  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  یعامتجا و  نیمأت  یلاع  یاروش  هبوصم ی  تلود و  نانکراک  هلخادم 

دناسر  ماجنا  هب 
یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 ، راک لماک  تاصخشم  اب  دادرارق ،  هنومن  ساسا  رب  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هصقانم قیرط  زا  ریز  طیارش  اب  لاس 1401 و  رد  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  یعامتجا و  نیمأت  یلاع  یاروش  هبوصم ی  تلود و  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق 

دناسر ماجنا  هب  یمومع  ی 

لایر   14,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح 4001020107146598 هرامش  هب  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هجو  رد  تکرش  مسا  هب  یکناب  نیب  هدش  نیمضت  کچ  قوف  دراوم  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

رد ررقم  یاه  خیرات  رد  تسیابیم  هناماس  رد  یپک  یراذگراب  زا  سپ  نیمضت  یواح  فلا  تکاپ  نینچمه  دشابیم  دات  دروم  دانسا  رد  جردنم  زیراو  هسانش  اب 
.ددرگ  لیوحت  راکنامیپ  طسوت  ناتسا  تسارح  هب  هدش  مومورهم  تروص  هب  رصع  یلا 14  تاعاس 8  رد  لیطعت  مایا  زجب  هناماس 

12:00 تعاس : 1402/04/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  .راهچ  کالپ   . یقرش لیزربنابایخ  .کنو  نادیم   ، 1435763811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(( 42350522 ))

:: 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

یروانف یروانف وو   تراظن   تراظن وو   هجدوب   هجدوب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ  ، ، یلام یلام  ، ، یرادا یرادا هزوح   هزوح ردرد   هاگشناد   هاگشناد عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

2001093298000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364703 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تبث  رهش  ینیمخ  یاه  سوبوتا  ( AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) تیلب تراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  دراد  رظن  رد  رهش  ینیمخ  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
502103108 هجدوب فیدر  یرادرهش  تارابتعا  لحم  زا  لایر  رابتعا 60.000.000.000 اب  هخروم 1401.12.7  هرامش 2001093298000047  هب  تلود  تاکرادت  هناماس 

دیامن  راذگاو  یصوصخ ) شخب   ) طیارش دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  دانسا  تسویپ  یصوصخ  طئارش  یهگآ و  لیذ  طیارش  تاصخشم و  قبط  لاس 1401 
ناهفصا  ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

(AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) تیلب تراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا اب  راک  تیلباق  یاراد  یرهش  یاه  سوبوتا  رد  هدافتسا  دروم  هچراپکی  ( AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) کینورتکلا تخادرپ  هاگتسد  نیمضت :  تاحیضوت 

تراک 
08:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سدق نادیم  رهش  ینیمخ   ، 8413616181 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6364252ICS یارجا دیرخ و  هارمه  هب   DSC تفایرد تیلباق  اب  یلحاس   VHF هاگتسد کی  دیرخ 
ردنب تهج 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تقرس6364701 دض  هناماس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( AVLAVL  ) ) ناگوان ناگوان تیریدم   تیریدم وو   ( ( AFCAFC  ) ) تیلب تیلب تراک   تراک تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04-14011203 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  یکیزیف  تخاسریز  تیریدم  شیاپ و  متسیس  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 20.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81718555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  لوا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  تعرس  شجنس  متسیس  حالصا  ءاقترا و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت setadiran.ir rrk.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

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز تیریدم   تیریدم وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

کیکی طخطخ   تعرس   تعرس شجنس   شجنس متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003702000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364252 :: هرازه هرازه :: 1402/01/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوانگ  ردنب  تهج   ICS یارجا دیرخ و  هارمه  هب   DSC تفایرد تیلباق  اب  یلحاس   VHF هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هوانگ ردنب  تهج   ICS یارجا دیرخ و  هارمه  هب   DSC تفایرد تیلباق  اب  یلحاس   VHF هاگتسد کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,673,750,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/04/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007008000518 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364701 :: هرازه هرازه :: 1402/01/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتساتقرس  دض  هناماس  بصن  دیرخهصقانم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ربتعم تیحالص  یهاوگ  یاراد  شورف  زاجم  ناگدنیامن  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ددرگ  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  سپسو  هدش  لاتیجید  یاضما  رهم و  رگ  هصقانم  طسوت  یتسیاب  تسا  هدش  صخشم  راذگ  هصقانم  طسوت  هک  یدانسا  یمامت 

12,988,575,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   649,428,750 نیمضت :  غلبم 

ناتسا یافبآ  اهدادرارق  رتفد  لیوحت  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  دیابزین  همان  تنامض  لصا  هناماس ،  رد  همان  تنامض  یراذگ  راب  نمض  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  هاشنامرک 

08:00 تعاس : 1402/04/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف بآ و  تکرش  ناتسلگ  هارراهچ  هب  هدیسرن  یماما  یفطصم  راولب  هاشنامرک   ، 6714753583 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا 

:: 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

ردنب ردنب تهج   تهج   ICSICS یارجا یارجا وو   دیرخ   دیرخ هارمه   هارمه هبهب     DSCDSC  تفایرد تفایرد تیلباق   تیلباق اباب   یلحاس   یلحاس   VHFVHF  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

تقرس تقرس دضدض   هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095220000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364312 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  ینابیتشپ  یتایلمع و  تازیهجت  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  نیعم  دادعت  اب  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  قباطم  دیلوت 2022   LUKAS کیلوردیه لماک  تس 

زیربت  رهشنالک  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینمیا تامدخ  یناشن و  شتآ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سردم نبایخ  شبن  یناقاخ  نابایخ  زیربت   ، 5144813198 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتایلمع   یتایلمع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسزا 00:هرامش هخروم 13/12/1401  هبنش  زور  زا   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 11:00 ات  هخروم  هبنشجنپ  زور  ات   11

rrk.ir :: عبنم زاعبنم هخروم 13/12/1401  هبنشزور  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 11  هبنشکی  زور  ات   00/11 .تعاس

6364632 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 14:00   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  رهشنالک  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  ینابیتشپ « » یتایلمع و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... درد و هیوهت  هاگتسد  نف  تج  زاف -  هس  قرب  روتارنژ  تیزوپماک -  ای   AFT تسیم رتاو  یا  هلوک  هاگتسد  لماش 

هصقانم رد  تکرش  هدرپس  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تنامض قیرطزا  ای  رهش و  کناب  دزن   IR760610000000001006166382 یابش هرامش  هب  باسح 1006166382  هرامش  هب  ٌادقن  دیاب  هیاپ )  لک  غلبم  لداعم %5 )

هب هصقانم  یهگآرشن  هنیزه  ددرگ  - هیهت  ای  زیراو و  زیربت  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  مانب  یلم 14000303364  هسانش  هب  یکناب  همان 
.تسا راتخم  هدش  هیارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نامزاس  دوب .  دهاوخ  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  بسانت 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین  دروم  نفلت  یروتارپا  تامدخ  هئارا  تارباخم و  تازیهجت  هکبش و  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  128241942933 دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفنف تجتج   زاف -  -  زاف هسهس   قرب   قرب روتارنژ   روتارنژ تیزوپماک -  -  تیزوپماک ایای     AFTAFT تسیم   تسیم رتاو   رتاو یایا   هلوک   هلوک هاگتسد   هاگتسد لماش   لماش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتایلمع   یتایلمع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو درد   درد هیوهت   هیوهت هاگتسد   هاگتسد

99

نفلت نفلت یروتارپا   یروتارپا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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 134 ھحفص 11 
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ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364711 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یشزادرپ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر نودب  یا -  هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 3  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - 
هبتر 2  - main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - 

هبتر 2 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ -
هبتر 2  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ -

459,375,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   12,593,750,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

14:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
05131296708 اهدادرارق : هرادا  سانشراک   - 05131296610 یصصخت : هرادا  سیئر 

:: 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

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5001094839000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا راربا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا  هراجا و  یرادرب ، هرهب  تخاس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
BOLT تکراشم عون  یرون  ربیف  هژورپ  یراذگ  هیامرس  تصرف  ناونع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یرادرهش یرادرهش یشزادرپ   یشزادرپ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

(( BOLTBOLT تکراشم   تکراشم عون   عون یرون   یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس  ) ) لاقتنا لاقتنا وو   هراجا   هراجا یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب تخاس   تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 134 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6363490 یکیزیف  تخاسریز  تیریدم  شیاپ و  متسیس  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ 
یتارباخم

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تقرس6364701 دض  هناماس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاریش هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363827 :: هرازه هرازه :: 1401/12/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 6.360.000.000  هام -  هس  ارجا  تدم  هقطنم -  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 10 یرادرهش  نامتخاس  فتاه  ظفاح خ  تشدلگ  کرهش  زاریش  لیحت   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 134 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000234 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364683 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت 1 ) ( ) هحفص هیاپ و  ، نویسادنوف ) ناتسا حطس  رد  یهافر  تامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیدجت 1 ) ( ) هحفص هیاپ و  ، نویسادنوف ) ناتسا حطس  رد  یهافر  تامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,554,299,926 یلام :  دروآرب 

لایر   678,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت فراع و  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 197  061-33338641

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تقرس6364701 دض  هناماس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( هحفص هحفص وو   هیاپ   هیاپ ،، نویسادنوف نویسادنوف )) ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یهافر   یهافر تامدخ   تامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس 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 :
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ناهفصا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  هربراک  لماک 100  کپ  کی  ( nod32 )eset endpoint protection advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسود

1101003393000041 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
کپ 100 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امازلا هدننک  نیمات  دشاب .  یم  مزال  کرادم  تسویپ  لیاف و  ددجم  یرازگراب  تسویپ و  لیافءاضما  رهم و  هعلاطم و  هب  فظوم  هدننک  نمات  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هلاسود  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  تدم  دشاب .  ناهفصا  ناتسا  زا 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  راسهوک  یوک  موس  راشبآ  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8166836376

36307260-031  ، 36309091-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36309098-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت هربراک   هربراک   100100 لماک   لماک کپکپ   کیکی   ( ( nod32  )eset endpoint protection advancednod32  )eset endpoint protection advanced  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هلاسود هلاسود

1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : حرش هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  لانیجرا  لوصحم  دیدمت 

Bitdefender GravityZone Business Security
ربراک یارب 260 

1101003701000020 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : حرش هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  لانیجرا  لوصحم  دیدمت 

Bitdefender GravityZone Business Security
ربراک یارب 260 

 : یتسپ دک  رصعیل ،  نابایخ  کراصح ، نیزنب  پمپ  بنج  رهشلگ ، یرتم  زا 45  دعب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  جرک ، زربلا ، جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3193663134

34560000-026  ، 35720-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34553131-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Bitdefender GravityZoneBitdefender GravityZone ردنفید   ردنفید تیب   تیب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لانیجرا   لانیجرا لوصحم   لوصحم دیدمت   دیدمت حرش :  :  حرش هبهب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ربراک ربراک   260260 یارب   یارب   Bus iness  SecurityBus iness  Security

1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اراتسآ یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اراتسآ یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  یت  شخب آ  ینابیتشپ  تکرش  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دننیامرفب تکرش  یتسویپ  هچرتفد  قبط  ناگدننک  تکرس 

1101094824000026 زاین :  هرامش 
اراتسا یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
رفن 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391985113 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835199-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44835199-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادنتسم یراذگراب  هب  مازلا  تسویپ و  طیارش  اب  هعبات  بعش  یعامتجا و  نیمات  لک  هرادا  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006003000022 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 12 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب و یم  یزکرم  رتفد  یاراد  نادمه  رهش  رد  هک  یتکرش  طسوت  هعبات  بعش  یعامتجا و  نیمات  لک  هرادا  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تادنتسم یراذگراب  مازلا  اب  تسویپ  رد  جردنم  طیارش  ریاس  مزال و  ینابیتشپ  تازیهجت  یلصا و  رتفد  زا  دیدزاب 

6517673166 یتسپ :  دک  هللادبع ،  هداز  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32515924-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32512188-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یتیت   آآ   شخب   شخب ینابیتشپ   ینابیتشپ تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 1717

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرب ربراک  دادعت 26 هب  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  تاکرادت  رازفا  مرن  دراد  رظن  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگب رظن  رد  ناتسا  حطس  یاه  یرادنامرف 

1101004884000108 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: 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

6363820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  دروآرب و  قبط  کیفارت  لرتنک  تیریدم  دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000010 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعطق 4600000 دادعت : 
1402/03/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  دروآرب و  قبط  کیفارت  لرتنک  تیریدم  دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآو شزومآو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تاکرادت   تاکرادت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1919

دنمشوه دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس فلخت   فلخت تبث   تبث یناسر   یناسر عالطا   عالطا یکمایپ   یکمایپ هناماس   هناماس ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 134 ھحفص 18 
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مالیا ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  رد  لیوحتو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  دوش  هداد  تمیق  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا ناتسا  یسانشاوه 

1101003874000009 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مدوم رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

ناتسا یسانشاوه  لک  هرادا  رد  لیوحتو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  دوش  هداد  تمیق  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالیا

6931898441 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  یدازآ -  راولب  عطاقت  هر - )  ) ینیمخ ماما  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331960-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33332660-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا نوخ  لاقتنا  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  یزکرمداتس  یاهدادرارقو  کالما.یقوقح  رازفا  مرنزا  یرادهگنو  ءاقترا.هعسوت.ینابیتشپدادرارقدقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003000000068 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یگنهامه  ناریا  نوخ  لاقتنا  نامزاس  یزکرمداتس  یاهدادرارقو  کالما.یقوقح  رازفا  مرنزا  یرادهگنو  ءاقترا.هعسوت.ینابیتشپدادرارقدقع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگزرب مناخو  یکلم  یلخاد 2375  یلا 30 88601501

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2 12 1

یقوقح یقوقح رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ءاقترا.هعسوت.ینابیتشپ   ءاقترا.هعسوت.ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 134 ھحفص 19 
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ناهفصا ناتسا  یسانشاوه  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 08 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6364140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  حرش  هب  یسانشاوه -  وگاوه  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003028000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرادا  لحارم  ماجنا  ینف و  رظان  هیدات  رازفا و  مرن  رارقتسا  لیوحت و  زا  سپ  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714137 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  ریبکریما - یرادا  عمتجم  نمهب - خ 22  رهمگرزب - خ  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32647289-031  ، 32676220-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32676221-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک تابساحم  ناوید   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپو  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبطو  ددع  دادعت 1100 هب  هلاسکی   uItimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض 

1101003070000100 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1,100 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبطو  ددع  دادعت 1100 هب  هلاسکی   uItimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یسانشاوه یسانشاوه وگاوه   وگاوه رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هلاسکی هلاسکی   uI timateuI timate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 134 ھحفص 20 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلحم هکبش  اهرازفا و  تخس  اهرازفا ، مرن  ، اه سیورس  راتخاس ،  یزاس  نما  یزاس ، هنیهب  یزاس ،  دنتسم  یاتساررد  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  طیارش  حرشب  ماما  ردنب 

1101001326000072 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

دوش تسویپ  هصقانم  رد  تکرش  تهج  مزال  تادنتسم  هیلک  تمیق و  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلحم یلحم هکبش   هکبش وو   اهرازفا   اهرازفا تخس   تخس اهرازفا ، ، اهرازفا مرن   مرن ،، اهاه سیورس   سیورس راتخاس ،  ،  راتخاس یزاس   یزاس نما   نما یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب یزاس ،  ،  یزاس دنتسم   دنتسم یاتساررد   یاتساررد رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 2525
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - رتسبش  - فورعم غاب  یاتسور   - دوردرس بالضاف  بآ و  تاسیسات  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یزاس  هدایپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناخفرش - سیس  - دابآدنش - جوست  - نایفوص

1101001403000780 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1402/12/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21412215-041  ، 33318871-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33309992-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یسانشاوه  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 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  حرش  هب  یسانشاوه ) لک  هرادا  تیاسبو   ) امنرات یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003028000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تخادرپ  لباق  یرادا  لحارم  ناجنا  زا  سپ  ینف  رظان  هیدات  هناماس و  رارقتسا  لیوحت و  زا  سپ  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714137 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  ریبکریما - یرادا  عمتجم  نمهب - خ 22  رهمگرزب - خ  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32647289-031  ، 32676220-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32676221-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات ( ( GISGIS  ) ) ییایفارغج ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

ینف ینف تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   یسانشاوه ) ) یسانشاوه لکلک   هرادا   هرادا تیاسبو   تیاسبو  ) ) امنرات امنرات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس رد  رهشوب  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  یا  هنایار  یاه  متسیس  زا  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسرهش هعبات  تارادا  یزکرم و 

1101003310000009 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

یا هنایار  یاه  متسیس  زا  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  - هیمطاف نابایخ  یاهتنا  هیمطاف -  نابایخ   ( ینیمخ ماما  یگنس (  نابایخ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7515739859

33532091-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33532090-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس ردرد   رهشوب   رهشوب ناتسا   ناتسا تمالس   تمالس همیب   همیب لکلک   هرادا   هرادا یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس زازا   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یناتسرهش یناتسرهش هعبات   هعبات تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم

2828
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نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6364421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم  تیاسبو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092989000050 زاین :  هرامش 

نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  دات  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  مزال  یاه  زوجم  نیارفسا و  یلاع  شزومآ  عمتجم  تیاس  یحارط  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر مناخ  دیئامرف 09151767261  لصاح  سامت  هرامش  نیا  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

9661998195 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  ردام  نادیم  شبن  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266532-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37266539-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک اب 500   Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000415 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاع یلاع شزومآ   شزومآ عمتجم   عمتجم تیاسبو   تیاسبو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

ربراک ربراک   500500 اباب     UltimateUltimate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3030
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....و گاب  عفر   / پوکسورکیم یرازفا  مرن  کالنا  ددجم  یسیوندک   / یرازفا مرن  تالکشم  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030411000019 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

data recovery base/bug fix/passworld recovery/ recovery of past date/ license register/application programming :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبط  / ینامزاس لاتروپرارقتساو  یزاس  هدایپ  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه 

1101001132000463 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1403/01/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  .دشاب  ربتعم  همان  ساسا  وربتعم  تیحالص  یاه  همان  یهاوگ  یداصتقا و  دک  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  و 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

....و ....و گاب   گاب عفر   عفر  / / پوکسورکیم پوکسورکیم یرازفا   یرازفا مرن   مرن کالنا   کالنا ددجم   ددجم یسیوندک   یسیوندک  / / یرازفا یرازفا مرن   مرن تالکشم   تالکشم عفر   عفر ناونع : : ناونع 3131

ینامزاس ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  رازفا  ارن  یکیزیف و  تینما  ءاقترا  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003216000007 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714716838 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ، نامزاس  راثیا  نادیم  ریاشع  هاشنامرک خ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38243248-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38243169-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  امست  ینامزاس  درکلمع  تیریدم  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000582 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

88754890 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر مناخ   88754891 - 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا رازفا   رازفا مرن   مرن وو   یکیزیف   یکیزیف تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 3333

امست امست ینامزاس   ینامزاس درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software, license includes1 clients, رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشماب  (1gateway, 1 repeater

1101005066000886 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software, license includes1 clients, 1gateway, 1 رازفا مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشماب  (repeater

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software ,  license inc ludes1  c lients ,Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software ,  license inc ludes1  c lients , رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( 1gateway,  1  repeater1gateway,  1  repeater

3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  درادناتسا (  رورس 2019  زودنیو  ربراک -  یارب 50   RDS تومیر سنسیال  درادناتسا -  رورس 2022  زودنیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ

1101001443000158 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

همانرب رورس  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تاطابترا رورس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

پاتکسد یزیمور و  رتویپماک  تاطابترا  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دات  اهالاک و  لک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا   2 0 1920 19 رورس   رورس زودنیو   زودنیو ربراک -  -  ربراک   5050 یارب   یارب   RDSRDS تومیر   تومیر سنسیال   سنسیال درادناتسا -  -  درادناتسا   2 0222022 رورس   رورس زودنیو   زودنیو ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک 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

6364879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراد هنازخ  یرادباسح  رازفا  مرن  رارقتسا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005547000042 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
1400| رادنپ نیون   | یرادباسح رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن دم  لیمکت و  تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  دشاب .  یمن  رظن  دم  یصاخ  تکرش  دنرب و  یراد  هنازخ  یرادباسح  رازفا  مرن  رارقتسا  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33167218-087 :: 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

حرش6363620 هب  اه  تنیالک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تاطابترا ،  هکبش و  تخاس  ریز  ینابیتشپ 
تسویپ

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک6364110 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نابایخ6364327 هیشاح  کراپ  دنمشوه  تیریدم  هحفص 64)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

الاک6364372 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراد یراد هنازخ   هنازخ یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیفرشا هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6363618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups هاگتسد زا  هعطق  ریمعت 5  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093917000021 زاین :  هرامش 

هیفرشا هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هعطق 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4441779355 یتسپ :  دک  هیفرشا ،  هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب  - هیفرشا هناتسآ  هیفرشا ،  هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42122146-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42133535-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups هاگتسد   هاگتسد زازا   هعطق   هعطق   55 ریمعت   ریمعت هبهب   زاین   زاین 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 134 ھحفص 30 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3640396
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a6352cc6kgxcq?user=37505&ntc=6363618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6363618?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص و  نامزاس   :: 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 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

6364001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  رورس  لنپ  مر و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000233000017 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
لنپ تس  ای  یتشپ  لنپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  تسویپ  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515859151 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص  لک  هرادا  یرادرهش  نابایخ  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38227002-081  ، 31448000-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38247643-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لنپ   لنپ وو   مرمر   دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6364248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک ییامیپاوه  یریگتخوس  یاهکنات  سیورس  یریگ  هزادنا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000653 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیک ییامیپاوه  یریگتخوس  یاهکنات  سیورس  یریگ  هزادنا  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513146-076  ، 33513081-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  یاهتسپ  یرتم  هلت  شخب  زاین  دروم  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000476 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا طوطخ  یساسا  تاریمعت  رتست  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  تمیق  داهنشیپ  تهج  دشاب  یم  هباشم  قوف  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هام  ود  تخادرپ  .ددرگ  تسویپ  هدش  روهمم  لیمکت و  یتساوخرد  کرادم  هیلک  .ددرگ  تیاعر  تامازلا  هیلک 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس یاهکنات   یاهکنات سیورس   سیورس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 4040

عیزوت عیزوت قوف   قوف یاهتسپ   یاهتسپ یرتم   یرتم هلت   هلت شخب   شخب زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی دیفس  گر  یرادرب  هرهب  فیدرنوتسر 2  نیبروت  هب  طوبرم  راطخا  نالعا  لرتنک  لنپ  تخاسو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002727 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح یاه  هنیزه  یمامت  .هلاسکی  یتناراگ  ، دوش گنهامه  یضاقتم  سانشراک  اب  لحارم  مامتردو  هشقن  ینف و  داهنشیپ  هئارا  : تامازلا : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراکو 09166535993 سامت 06152610100 نفلت..تسا  یدربراک  شیامزآ  زادعب  هنیزه  تخادرپ.دشاب  یم  هدنزاس  هدهع  هب  لقنو 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یتشادهب  باسپ  لرتنک  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006126 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ بالضاف  هیفصت  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

هگنلردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یتشادهب  باسپ  لرتنک  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسر نوتسر نیبروت   نیبروت هبهب   طوبرم   طوبرم راطخا   راطخا نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ تخاسو   تخاسو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4242

(( یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ بالضاف   بالضاف هیفصت   هیفصت تازیهجت   تازیهجت  ) ) باسپ باسپ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  قیقد  رازبا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001580 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
میس یب  دیلوت  لرتنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیقد قیقد رازبا   رازبا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  زاگ  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001578 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
RF-200-AS لدم |Altair ( | زاگ روتکد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31444175-041 :: 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

دزی کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6363979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3 اعباو 3.60*4.80 * تسویپ  قبط  کیتاموتا  قیرح  افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091762000021 زاین :  هرامش 

دزی کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FM200 زاگ  - متسیس هلاس  یتناراگو 2 یناشن  شتا  هیدات   - یمازلا دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913673955 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  یتشهب ،  دیهش  نادیم  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36261003-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36261005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4545

33 * * 4.804.80 ** 3.603.60 اعباو   اعباو تسویپ   تسویپ قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاصخشم  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091917000055 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917713517 یتسپ :  دک  نایمکح ،  هار  هس  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35280110-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35280125-035 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  قبط  یناشن  شتآ  زوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093567000258 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  گنلیش  یوشتسش  زیهجت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  نیوخراد  هقطنم  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک : لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123119-061  ، 53521980-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ناونع : : ناونع 4747

تساوخرد تساوخرد حرش   حرش قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ زوه   زوه ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع  لک 60  دادعت  هب  ملق  هس  قیرح 0106862 ( نالعا  متسیس  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ هئارا 

دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 
1101093228002712 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 134 ھحفص 37 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3637991
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/349k2vjpxz7sa?user=37505&ntc=6364446
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6364446?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   GM کرام ریرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447001628 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ...( شتآ و زاگ ، روتکتید  دننام  یتازیهجت  ظفاحم   ) IS ریرب الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33672013-086 :: 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

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  ینمیا  هیدات  ذخا  یاه  قابطنا  مدع  عفر  قیرح و  افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  مالقا  هیهت  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005961000034 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1403/03/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33740046-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33761606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GMGM  کرام کرام ریرب   ریرب ناونع : : ناونع 5050

یناشن یناشن شتآ   شتآ ینمیا   ینمیا هیدات   هیدات ذخا   ذخا یاه   یاه قابطنا   قابطنا مدع   مدع عفر   عفر وو   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن مالقا   مالقا هیهت   هیهت دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  4242   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمسر روتکافدشاب  هتشاد  اتفا  هدننک  نیمات   cisco c9200l-24t-4g-e چئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000134 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لاسرا  یمسرروتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمسر یمسر روتکافدشاب   روتکافدشاب هتشاد   هتشاد اتفا   اتفا هدننک   هدننک نیمات   نیمات   c isco c9200 l-24t-4g-ec isco c9200 l-24t-4g-e چئوس   چئوس ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  شرافس  حرش  نایناکبک  نامتخاس  رتور  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000080 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریصن 021-82774437 سدنهم  ینف  سانشراک  دشابیم  تسویپ  شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد زوجم  هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  هکبش  یطابترا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب 

1101091426000488 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد یطابترا  تاموزلم  متسیس و  الاک :  مان 
ددع 78 دادعت : 

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

.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  هکبش  یطابترا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس رتور   رتور وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یتساوخرد یتساوخرد زوجم   زوجم هارمه   هارمه هبهب   وو   دات   دات ،، لیمکت لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دامن .دامن یراذگراب   یراذگراب

5454

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

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

زا 134 ھحفص 40 
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نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010314989068 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

te.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/12/13  داهنشیپ  تلهم  نیرخآ   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم و نیمات  اب  یدهم  یدهشم  دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  هیریشم  هقطنم 8  زاگ  هرادا  یصاصتخا  یرون  ربیف  حرط  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاموزلم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  یداهنشیپ  تمیق  دعب  هب  دنب 2  دروم  رد  ددرگ و  مالعا  تمیق  زکرم  کی  یازا  هب  تسویپ  لیاف  دنب 1  رد  تسا  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ مالعا  هناهام 

1101003334000094 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

دنشاب  هتشاد  ار  تسویپ  لیاف  رد  هجردنم  طورش  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هناهام  تیعضو  تروص  درکراک  تروص  هب  تخادرپ 

8163674461 یتسپ :  دک  هام ،  تسب  نب  بنج  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36673227-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36672154-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ هرادا   هرادا یصاصتخا   یصاصتخا یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5555

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس 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 134 ھحفص 41 
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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 08 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک  POE 16 هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001172000011 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  یالاک  ددع –  دادعت 6   CISCO WS - 2960X - 24PS – I هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004651 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

" امه  " ریا ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  برد  یولج   : الاک لیوحت  لحم  یرادا -  هام  ود  یلام : تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02146624106 سانشراک :  سامت  نفلت  یقداص - یاقآ  سانشراک : مان 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک   POE 16POE 16 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا یالاک   یالاک ددع  –   ددع   66 دادعت   دادعت   CISCO WS -  2960X -  24PS CISCO WS -  2960X -  24PS – I I هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس 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 134 ھحفص 42 
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جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرتلزان اب  دشابیم  ءاهب  مالعتسا  تسویپ  گرب  رد  یمالعا  مالقا  هک  یرتویپماک  تاعطق  دیرخ  هب  تبسن  دراد  دصق  نامزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  تمیق 

1101095432000037 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

KX2810| کتروف یا  | میس اب   | سوم دیلک و  هحفص  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دیامن یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  هارمهب  اددجم " لیمکت  زا  دعب  سپس  تنیرپ و  هناماس  زاپ  ار  کرادم  دیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - زومآ شناد  راولب   - ریت تفه  هاراهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3593-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3593-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ زکرم  امیس  ادص و   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   روتینام -  -  روتینام دراه -  -  دراه دربردام - - دربردام ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 134 ھحفص 43 
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تسویپ تساوخرد  حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  ریاس  و  روتینام -  دراه -  دربردام - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005925000034 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دربردام الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

لانرتسکا دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

USB باه الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نوفده الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک .دامرف  لصاح  سامت  یرابتعا 09163162753  یاقآ  زادرپراک  زورفا 09373025827 و  شتآ  یاقآ  ینف  سدنهم  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  مرف  لیمکت  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  ناتسزوخ  زکرم  یامیس  ادص و  دصقم  ات  لمح 

6134786711 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  زکرم  یامیس  ادص و  قرب  بآ و  نامزاس  هب  هدیسرن  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36322420-061  ، 33123222-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33123222-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  پورگ .  کتیجال  سنارفنک  وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3  ددرگ  .

1101000060000800 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
مدوم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
مدوم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پورگ پورگ کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 134 ھحفص 45 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3640540
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9nedn6d7wps7a?user=37505&ntc=6363722
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6363722?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک تابساحم  ناوید   :: 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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  تلود  داتس  هناماس  رد  هدش  نکسا  همان  قبط  رگید  تاعطقو  تروپود  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003070000097 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  تلود  داتس  هناماس  رد  هدش  نکسا  همان  قبط  رگید  تاعطقو  تروپود  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  1401-12-250 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  ود  تعاس 16  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363770 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا قفا  یتعنص  کرهش  نیبوژ  یتیگ  اریپ و  نوماه  ماهر  تکرش  یرون  ربیف  یدنلبصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ قیدص  یاقآ  ( 104 ( ) قاتا  ) اهدادرارق دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433122137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگید رگید تاعطقو   تاعطقو تروپود   تروپود چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6262

یرون یرون ربیف   ربیف یدنلبصفم   یدنلبصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  تنارتنیا  تنرتنیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003577000033 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  روتکافشیپ  تسویپ و  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروهظ سدنهم   076-31171283 یگنهامه :

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  ناگدازآ -  هار  هس  زا  دعب  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716839

33345090-076  ، 31170000-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ بوذ  نداعم  شيوپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14766 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pmzaco.com :: عبنم خرومعبنم رهظ  12 تعاس : هبنشود  زور : ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  فیدر  دیرخ 26  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 210  36241412 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@pmzaco.comسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنارتنیا تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 6464

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت فیدر   فیدر   2626 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناهفصا  ناتسا  یاه  ناتسرهش  هطقن  رد 143  تمالس  عماج  تمدخ  زکارم  سلریاو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092411000032 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  ناهفصا  ناتسا  یاه  ناتسرهش  هطقن  رد 143  تمالس  عماج  تمدخ  زکارم  سلریاو  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6364019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  یا  هراوهام  طابترا  کنیل  یزادنا  هار  تهج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000309 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09364338537 لاؤس  تروص  رد  - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  الاک  یراک  زور  یدقن 10  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دنشاب

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمالس تمالس عماج   عماج تمدخ   تمدخ زکارم   زکارم سلریاو   سلریاو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6666

یایا هراوهام   هراوهام طابترا   طابترا کنیل   کنیل یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6767

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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ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشابرتشیب 64512617 تاعالطا  هب  زاین  تروصرد  تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000070 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512235-021  ، 64511-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نامرد  تیریدم  دابانگ -  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN StorageSAN Storage زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 6868

هکبش هکبش وو   قرب   قرب یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6969

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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.تسویپ لیاف  قبط  هکبش  قرب و  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092034000016 زاین :  هرامش 

دابانگ کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
تردق لباک  الاک :  مان 

رتم 300 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

لانگیس لباک  الاک :  مان 
رتم 30 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
تردق لباک  الاک :  مان 

رتم 15 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هکبش ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ینامتخاس لباک  الاک :  مان 

رتم 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
( هفرط ود  بسچ  یعون   ) بسچ لاقتنا  بسچ  راون  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هچراپ بسچ  یعاجترا و  بسچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  دعب  سانجا  یاهب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دابانگ یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  لحم  رد  سانجا  یمامت  لیوحت 

9691913315 یتسپ :  دک  قباس ،  لانیمرت  بنج  ءادهش -  راولب  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57253657-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

96919133-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6364157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دات  دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  ییوردوخ  میسیب  و  هدننک ) رارکت   ) میسیب تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  یروف  لیوحتتراظن 

1101005066000883 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

میسیب رجیپ و  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
میسیب رجیپ و  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحتتراظن  هاگتسد  دات  دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  ییوردوخ  میسیب  و  هدننک ) رارکت   ) میسیب تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 4 

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-12  - مالعتسا 255  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  تعاس 16  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 8 یرتم  لکد 36  اب  نوران  دیدج  تیاس  ینارمع  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ میسیب   میسیب وو   هدننک ) ) هدننک رارکت   رارکت  ) ) میسیب میسیب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

88 زاف   زاف یرتم   یرتم   3636 لکد   لکد اباب   نوران   نوران دیدج   دیدج تیاس   تیاس ینارمع   ینارمع ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7171

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 1  هب   HD ردوکنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000520 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ردوکنا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  یناهارف 22165831  ینف :  ریدم  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   11 دادعت   دادعت هبهب     HDHD  ردوکنا ردوکنا ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6364424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هحفص ود  تسویپ (  تاصخشم  قبط   backup server یزادنا هار  تهج  رورس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000267 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 15  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 
تسیمازلا تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

backup serverbackup server  یزادنا یزادنا هار   هار تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

رتویپماک رتویپماک وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 7474

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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رتویپماک رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005470000008 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

PC| یگناخ یرادا /  | میس یب  | تفاسورکیام  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

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

دشاب تسویپ  تسیل  اب  قلاطم  دیاب  امتح  مالقا  ددرگ  هجوت  تسویپ  تسیل  هب  امتح  یدقن  دیرخ  ددرگ ) هجوت  تسویپ  هب  امتح  رورس (  رتویپماک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تسویپ  دوزفا  شزرا  تایلام  هارمه  هب  روتکاف 

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591795941

33224618-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33224014-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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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یتایلام روما  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 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات 1402/01/01 زا  هام  تدم 12  یارب  هیناث ) رب  تیاب  اگم  تعرس (20  رپ  تنرتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  تیاغل 1402/12/29 

1101001216000193 زاین :  هرامش 
یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1402/12/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یرصب  یعمس و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000807 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یج لا  ( | رود هار  زا  لرتنک   ) لرتنک تومیر  الاک :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هجو 50  یلام  زیراو  تخادرپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 

ناسانشراک دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7575

یرصب یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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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رهشوب ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقاو  اهنادنز  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004222000057 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادراک سدنهم  سامت 09171712908 نفلت   . دشابیم هدنرب  هدعب  یبناج  هنیزه  هنوگرهو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514847135 یتسپ :  دک  قداص ،  تشهب  نابایخ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35554356-077  ، 33550110-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33550110-077 :: 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 قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000063 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص مدوم  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یتشخریم 09361825754  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  تسویپ  تسیل  رد  ینف  تاصخشم  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7777

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 7878

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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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006753 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یسررب  لباق  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  تسارح  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  داهنشیپ  اهنت 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SANSAN  چوس چوس ناونع : : ناونع 7979

یریگ یریگ راد   راد ومن   ومن تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8080

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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تروص هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپ  هب  امتح  هباشم  دک  ناریا  / یریگ راد  ومن  تاعطق  یاضاقت 0130465/ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تخادرپدرگ  لاسرا  ازجم 

1101093985010724 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   pin for atmospheric consistometer model 1250 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
ایوگ ورتکلا  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   GM-1 لدم دیفسو  هایس  یریوصت  نوفیآ  یشوگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

اتسو ایسآ  ارف  یسدنهم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NAZ TECHNOLOGY یتراجت مان  یریوصت  نوفیآ  یشوگ  دربراک   NP2025 لدم یرنف  میس  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
ردص رتسگ  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-DT546 لدم یلاتیجید  یلخاد  طابترا  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3408  روتوم  دربراک  تسبزآ  نودب  یکیتسال  گنیروا  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 180 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  هدننک  هضرع  عجرم  رس  نودب  چیپ  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپ  هب  امتح  هباشم  دک  ناریا  / یریگ راد  ومن  تاعطق  یاضاقت 0130465/  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپدرگ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JY(ST) 2*2*0.8 راد دلیش   KNX لباک رتم  دیرخ 2000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000262 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داتس  هناماسرد  هدش  همیمض  تادنتسم  هیلک  ندرک  روهمم  تسویپ و  تمیق  زیلانآ  یراذگراب  هب  طورشم  خساپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
! دش دهاوخن  یسررب  تمیق  زیلانآ  تادنتسم و  دقاف  یاه  داهنشیپ 

03133998800 و 8830 و 09133223150 یگنهامه : نفلت 

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

33998402-031  ، 35275050-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

JY(ST)  2*2*0 .8JY(ST)  2*2*0 .8 راد   راد دلیش   دلیش   KNXKNX  لباک لباک رتم   رتم   2 0002000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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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دنهس قرب  یورین  دیلوت  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 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :  Heavy duty هتسب تکاتنک  ود  زاب و  تکاتنک  ود  اب   LSM7N عون چیئوسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001525000063 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Heavy dutyHeavy duty هتسب   هتسب تکاتنک   تکاتنک ودود   وو   زاب   زاب تکاتنک   تکاتنک ودود   اباب     LSM7NLSM7N  عون عون چیئوسورکیم   چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 8282

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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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  چیوس  لباک -   HBA تراک چیوس ، نس  تازیهجت (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000011 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/12/14 زاین :  خیرات 

6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1402/12/14 زاین :  خیرات 
TP-Link|PCI EXPRESS  | یرون هکبش  هدنریگ  تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/12/14 زاین :  خیرات 

USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/12/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  چیوس  لباک -   HBA تراک چیوس ، نس  تازیهجت (  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس لباک -  -  لباک   HBAHBA  تراک تراک چیوس ، ، چیوس نسنس   تازیهجت (  (  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  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 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قبط  یراذگ  تمیق  دراد  رورس  تنیوپ و  سسکا  کر و  چیوس  هب  زاین  یرتویپماک  متسیس  اقترا  یارب  اضعا  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ ماجنا  هدش  یراذگراب 

1101090896000044 زاین :  هرامش 
ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 

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

UAP-LR| کیبوی  | میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب هتشاد  کیتامروفنا  نامزاس  زا  زوجم  دیاب  امتح  دنشاب و  اهالاک  تباب  همان  تنامض  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  دیاب  امنح  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733133 یتسپ :  دک  یناخریم ،  رتکد  نامتخاس  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بیرق  رتکد  ناخرقاب  دیحوت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66581520-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66931818-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا وو   کرکر   چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 8484
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ریداقم و  لودج  قبط  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001581 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یاراد  الاک  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004884000109 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

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

هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  سپس  دوش  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف 

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 8686

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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  دادعت  هب   hevc ردوکید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000524 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
MPEG راذگزمر الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهارف 22165831 ینف ، دحاو  .یناجاقآ  یلام :  رومام   22166413

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6363620 هب  اه  تنیالک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تاطابترا ،  هکبش و  تخاس  ریز  ینابیتشپ 
تسویپ

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6363691- یسکلف هلول   - سکاب مک   - هکبش تکوس  تروپ -  چوس 4   - هکبش لباک   - هتسبرادم نیبرود 
چنیا نویزیولت 32  هاگتسد  -و4  راد قیاع  یزلف  تسب 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا6363728 تخس  تازیهجت  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مدوم6363865 رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6364287، اهرازفا مرن  ، اه سیورس  راتخاس ،  یزاس  نما  یزاس ، هنیهب  یزاس ،  دنتسم  یاتساررد  رواشم 
یلحم هکبش  اهرازفا و  تخس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس6364390 زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت هبهب     hevchevc ردوکید   ردوکید ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یتساوخرد  سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095935000067 زاین :  هرامش 

دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

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

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  طبترم و  همانساسا  ای  زاوج  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.کرادم یراذگراب  مدع  لاطبا : 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6363643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  هناماس  لکد  هس  لمح  ارجا و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000272 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/14 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 8888

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس لکد   لکد هسهس   لمح   لمح وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یکیفارت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000011 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 
ددع 450 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یکیفارت  یاهولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویلیم  رابتعا 300  نازیم  هب  یتسویپ  کرادم  تسیل  هب  هجوت  اب  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095662000034 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلالح هیاپ  گنر  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صخشم هدنرب  ناونع  هب  تمیق  داهنشیپ  نیرت  ناپ  یتسویپ  هگرب ی  رد  دوش و  ماجنا  رابتعا  فقس  یازا  هب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ 

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34679023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9090

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  . مالعتسا مرف  قبط  رباعم  ییانشور  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106001212 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
|- تاو  18| باهش سراپ   | تنسورولف پمال  الاک :  مان 

ددع 2,700 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کیرتکلا امار   | پمال سنارت )  ) تسالاب الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

هام یط 4  روتکاف  تخادرپ  هتفه  کی  لیوحت  نامز  تدم  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 134 ھحفص 67 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3637981
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yueflj7lue6xx?user=37505&ntc=6363702
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6363702?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهش لامک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قبط  تسویپ 829  لیاف  قبط  یناشن  شتآ  دحاو  مزاول  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000136 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زرف ینیم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  مادقا  هزور  تروص 10  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  یرادرهش  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  تروص  هب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیدهم یاقآ  سامت 09125631251 هرامش  .تسیمازلا  سامت  تاعالطا  روتکاف و  شیپ  هئارا  .

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34703795-026  ، 34713366-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...  ... وو یکیفارت   یکیفارت یدنق   یدنق هلک   هلک وو   یسیلپ   یسیلپ رشالف   رشالف وو   جنسزاگ   جنسزاگ وو   راچآ   راچآ وو   ربنا   ربنا  : : یناشن یناشن شتآ   شتآ دحاو   دحاو مزاول   مزاول تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9393

قارب قارب همین   همین ینغور   ینغور یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یتسویپ تاصخشم  قبط  ) تاقلعتمو قارب  همین  ینغور  یلودج  گنر  دیرخ  اهب  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095345000020 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   9 هقطنم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 3,000 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 400 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 500 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 300 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

شینراو ای  گنر  رنیت )  ) هدننک قیقر  الاک :  مان 
مرگولیک 1,200 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یشاقن الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلزنم هب  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب  مدع  (- یتسویپ تاصخشم  قبط  ) تاقلعتمو قارب  همین  ینغور  یلودج  گنر  دیرخ  اهب  مالعتسا  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب جرکو  زربلا  ناتسا  هدودحمرد  احیجرت  هدننک  تکرش  - دشابیم اهب  مالعتسا  فذح 

3133815985 یتسپ :  دک  زومآ ،  شناد  یادهش  راولب  ریت -   7 جرک - زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700551-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32717232-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  اردص  رهش  حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005391000113 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یلوط 55000 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7199433869 یتسپ :  دک  سراف ،  اردص  یرادرهش  رهش ، کناب  یناقوف  هقبط  نارادساپ ، راولب  اردص ، رهش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410334-071  ، 36414418-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36414413-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6364143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101004449000152 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 : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  تاحفص  مامت  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 یراذگراب 

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

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

33442082-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط اردص   اردص رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9595

لیردراگ لیردراگ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریبک هپت  لگ  یرایهد   :: 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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6364183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط رتم  دتمم 3000  یکیفارت  طوطخ  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوطرتم عطقنم 1500  یکیفارت  طوطخ  یزیمآ  گنر 

عبرم رتم   320 یدنب )  گنر   ) یئزج طوطخ 3  یزیمآ  گنر 
1101091214000022 زاین :  هرامش 

یر ناتسرهش  ون  هعلق  شخب  ریبک  هپت  لگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  4500 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوط رتم  دتمم 3000  یکیفارت  طوطخ  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوطرتم عطقنم 1500  یکیفارت  طوطخ  یزیمآ  گنر 

عبرم رتم   320 یدنب )  گنر   ) یئزج طوطخ 3  یزیمآ  گنر 
 ( ارجا گنر و  هیهت  ) 

1845177415 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  (- هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  - ریبک هپت  لگ  یاتسور  - نیمارو هداج  رتمولیک 18  - یر یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36673436-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36673436-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوطخ  33 طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر لوطرتم -  -  لوطرتم   15001500 عطقنم   عطقنم یکیفارت   یکیفارت طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر لوط -  -  لوط رتم   رتم   30003000 دتمم   دتمم یکیفارت   یکیفارت طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع
عبرم عبرم رتم   رتم   320320 یدنب )  )  یدنب گنر   گنر  ) ) یئزج یئزج

9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لک  یظافحتسا  هزوح  رد  هطوبرم  تاقلعتم  هیاپ و  اب  لیردراگ  ددجم  بصن  تاریمعت و  دزمتسد  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000732 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ هیشاح  کراپ  دنمشوه  تیریدم  هناماس  هلاسکی  ناگیار  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000021 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد یالاک  حرش  هب  هجوت  اب  ار  یداهنشپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگداهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  باختنا  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  تامدخ  حرش  تسویپ  رد  هدش 

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا لکلک   یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ اباب   لیردراگ   لیردراگ ددجم   ددجم بصن   بصن وو   تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9898

نابایخ نابایخ هیشاح   هیشاح کراپ   کراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ینابالیخ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000262 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع  1|1614| سوت عاعش  سراپ   | LED پمال الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233300-035  ، 38251752-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گرب  ربارب  یتاعالطا  یاهولبات  شوقن  رغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005784000098 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رها رهش  رد  لیوحت  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44232403-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ینابالیخ   ینابالیخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

یتاعالطا یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات شوقن   شوقن رغت   رغت ناونع : : ناونع 10 110 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 134 ھحفص 73 
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نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6364623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا همروس  یکشم و  درز و  دیفس و  یاهگنر  رد  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000094 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 1,400 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 60 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 20 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 60 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53358010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا همروس   همروس وو   یکشم   یکشم وو   درز   درز وو   دیفس   دیفس یاهگنر   یاهگنر ردرد   یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 134 ھحفص 74 
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ناریت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  اب  قباطم  یرهش و ....  تاعالطا  ولبات  یا و  هزاورد  ولبات  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095462000026 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناریت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  لک  عمج  1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  اب  قباطم  یرهش و ....  تاعالطا  ولبات  یا و  هزاورد  ولبات  یدادعت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8531755194 یتسپ :  دک  ناریت ،  یرادرهش  یرادا -  کراپ  ناریت - ناهفصا - نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222054-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42225041-031 :: 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  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف طیارش  یرادهار 1401و  ءاهب  سرهف  مالعتسا و  مرف  قباطم  رهش  حطس  رد  رباعم  یشک  طخ  گنر و  احما  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101100060000012 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عبرمرتم 3610 دادعت : 

1402/12/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  طیارش  یرادهار 1401و  ءاهب  سرهف  مالعتسا و  مرف  قباطم  رهش  حطس  رد  رباعم  یشک  طخ  گنر و  احما  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا اباب   قباطم   قباطم وو ....  ....  یرهش   یرهش تاعالطا   تاعالطا ولبات   ولبات وو   یایا   هزاورد   هزاورد ولبات   ولبات یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

رهش رهش حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   گنر   گنر احما   احما تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 134 ھحفص 75 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- مازلا لحم  زا  دیدزاب  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  - همرگ ناتسرهش  رد  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  پآ  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001371000052 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  70 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- مازلا لحم  زا  دیدزاب  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  - همرگ ناتسرهش  رد  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  پآ  لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32727801-058 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   پآپآ   لور   لور ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 134 ھحفص 76 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم موب 6  هارمه  هب  یقرب  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا  -

تسیمازلا روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یراذگراب 
1101093228002716 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنیکراپ عنام  هزاورد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تساوخرد 09167690498 نیا  سانشراک  هرامش 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  روتکاف  شیپ  هئارا  تهج  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  داعبا و  رد  یپوکسلت  یکینورتکلا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک هدافتسا   0933215401000006
1101001326000068 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رد هام  ( || راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یپوکسلت یپوکسلت یکینورتکلا   یکینورتکلا برد   برد ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسیزهب لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  اه  تنیالک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تاطابترا ،  هکبش و  تخاس  ریز  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003359000061 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  یاه  مرف  مامت  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تاروسک  ریاس  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

3719153415 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  - تارادا عمتجم  - نواعت راولب  - رسایرامع یرتم  75- مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37777731-025  ، 37789790-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37789788-025 :: 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

رهشوب ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد -و4  راد قیاع  یزلف  تسب  - یسکلف هلول   - سکاب مک   - هکبش تکوس  تروپ -  چوس 4   - هکبش لباک   - هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چنیا نویزیولت 32 

1101001529000010 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515885413 یتسپ :  دک  نارگراک ،  یشزرو  هاگشاب  یوربور  نارمچ  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33537083-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33537083-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   اهاه   تنیالک   تنیالک وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تاطابترا ،  ،  تاطابترا وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 108108

هاگتسد هاگتسد وو44   -- راد راد قیاع   قیاع یزلف   یزلف تسب   تسب -- یسکلف یسکلف هلول   هلول  - - سکاب سکاب مکمک    - - هکبش هکبش تکوس   تکوس تروپ -  -  تروپ   44 چوس   چوس  - - هکبش هکبش لباک   لباک  - - هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
چنیا چنیا   3232 نویزیولت   نویزیولت

109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه لاناک 4  ریواصت 32  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیاروتوم زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 8  نیبرود 
سکیف زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 5  نیبرود 

1101001172000010 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ حرش  هب   :: 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

زنل زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود زیاروتوم   زیاروتوم زنل   زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   88 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دراه   دراه   44 لاناک   لاناک   3232 ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
سکیف سکیف

1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101003143001285 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدادارف تیریدم  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم الاک   الاک مان   مان یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا

1 1 11 1 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبرغ ناجیابرذآ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  یتینما  یتراظن و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  یتساوخرد  یاهالاک 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
1101004329000040 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  ربارب  یتینما  یتراظن و  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33483902-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک دنلگ  تسب  هلول  چیئوس  کر  لباک  دراه  راس  هریخذ  هاگتسد  هتسبرادم   ، نیبرود دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما وو   یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

لباک لباک دنلگ   دنلگ تسب   تسب هلول   هلول چیئوس   چیئوس کرکر   لباک   لباک دراه   دراه راس   راس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هتسبرادم   هتسبرادم  ، ، نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد هتسب و  رادم  نیبرود  بصن   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000059 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

کرادم یداهنشیپ و  تمیق  هارمه  هب  هدومن  اضما  رهم و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  طیارش  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل  _ دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  اتفا  زوجم.دنیامن  مادقا  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  گرب  هب  تبسن  باسح  هیوست  نامز  رد  دنفظوم  صاخشا  انمضدامن  یراذگراب  تکرش 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگدزد ریگدزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

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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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101003143001290 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدادارف تیریدم  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم الاک   الاک مان   مان یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا

1 151 15

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تسویپ و  تسیل  قبط  چیئوس ) زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا   ) یریوصت تراظن  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001530000020 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب تکرش  اب  تیولوا  تسا ، ریذپ  ناکما  طبریذ  نیلوئسم  طسوت  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  یتسویپ )  ) هصقانم رد  تکرش  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38228232-083 :: 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

چیئوس چیئوس زاس ،  ،  زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد نبیرود ، ، نبیرود زازا   معا   معا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  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 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دنم  زاین  نیبرود  تلاب  ددع  هتسب و 8  رادم  نیبرود  ددع  NVRو 35  ددع هب 2  زاین  یدنویپ  اضعا  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090896000042 زاین :  هرامش 

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگ  تمیق  نیبرود  تباب  یتسویپ  کرادم  قبط  دیاب  ناگدننک  نیمات  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733133 یتسپ :  دک  یناخریم ،  رتکد  نامتخاس  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بیرق  رتکد  ناخرقاب  دیحوت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66581520-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66931818-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود تلاب   تلاب ددع   ددع   88 وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000227 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد  هدنرب  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: 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

نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6364785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

کرکر   SSDSSD  دراه دراه رارا   یویو   نانا   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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

.تسویپ تسیل  قبط  کر   SSD دراه را  یو  نا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدش  تسویپ  روتکاف  رد  یمالعا  لک  تمیق  هناماس  رد  یمالعا  لک  تمیق  دامرف  هجوت 

1101003563000015 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ییاوه نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
( کسید دراه  هدننک  شخپ   ) ریلپ کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 53 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هکبش کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قبط  کر   SSD دراه را  یو  نا  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  تدوع  اه  یتناراگ  قیبطت  مدع  یتساوخرد و  تسیل  اب  قیبطت  مدع  تروص  رد.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

3413699788 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  مایخ  هار  هس  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247081-028  ، 33235701-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33249126-028 :: 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

یتراظن6363643 نیبرود  هناماس  لکد  هس  لمح  ارجا و  هحفص 64)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیاروتوم6363739 زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 8  نیبرود  دراه  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  هاگتسد 
سکیف زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 5  نیبرود 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6364390 زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6364501 تلاب  ددع  هتسب و 8  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6364782 تنیوپ و  سسکا  کر و  هحفص 39)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق  . همیمض دادرارق  سیون  شیپ.نارهت  ناتسا  هدودحم  ددرت  ، هنایهام تعاس  200 زکرم رایتخا  رد  سیورس  یسکات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  هنایلاس و  تروصب  یداهنشیپ 

1101094517000045 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یداهنشیپ تمیق  هئارا.تسا  همیمض  دادرارق  سیون  شیپ.نارهت  ناتسا  هدودحم  ددرت  ، هنایهام تعاس  200 زکرم رایتخا  رد  سیورس  یسکات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288 .دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  دشاب و  هنایلاس  تروصب 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سیون6363539 شیپ.نارهت  ناتسا  هدودحم  ددرت  ، هنایهام تعاس  200 زکرم رایتخا  رد  سیورس  یسکات 
.دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  هنایلاس و  تروصب  یداهنشیپ  تمیق   . همیمض دادرارق 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

دنمشوه6363820 یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  هحفص 14)ژراش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یداهنشیپ یداهنشیپ تمیق   تمیق  . . همیمض همیمض دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ.نارهت   شیپ.نارهت ناتسا   ناتسا هدودحم   هدودحم ددرت   ددرت ،، هنایهام هنایهام تعاس   تعاس 200200 زکرم زکرم رایتخا   رایتخا ردرد   سیورس   سیورس یسکات   یسکات ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا باستحا   باستحا نودب   نودب وو   هنایلاس   هنایلاس تروصب   تروصب

120120
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نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یراکلگنجزا  رتمولیک  23 رد قیرح  ءافطاو  ماد  دورو  زا  یریگولجو  ضوبق  تخادرپ   ، یرایبآ  ، یرادهگنو یکیزیف  تبقارم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسکات هب  هیلابقا 

1101003261000114 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ئافطا  متسیس  لماش  کی  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  یکیناکم )  یقرب و  تاسیسات  هینبا و  هدنامیقاب (  یاهراک  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و

1101090738000023 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  سدق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3114813113 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  راولب  سدقرهش  نارهت  ناتسا  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46850660-021  ، 46820301-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46831564-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   ماد   ماد دورو   دورو زازا   یریگولج   یریگولج وو   ضوبق   ضوبق تخادرپ   تخادرپ  ، ، یرایبآ یرایبآ  ، ، یرادهگن یرادهگن وو   یکیزیف   یکیزیف تبقارم   تبقارم ناونع : : ناونع 12 112 1

وو قیرح   قیرح ئافطا   ئافطا متسیس   متسیس لماش   لماش کیکی   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش نامتخاس   نامتخاس یکیناکم )  )  یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات وو   هینبا   هینبا هدنامیقاب (  (  هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
... ...

122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قباطم  عمتجم  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000812 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امرفراک  رظان  دات  زا  دعب  هزور  زیراو 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 hse دحاو یدمحم  یاقآ  ژراش  عون  تاحیضوت  یارب  سامت 

یلخاد 2407  01144737509

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44737524-011 :: 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

قیرح6363509 ءافطا  ماد و  دورو  زا  یریگولج  ضوبق و  تخادرپ   ، یرایبآ  ، یرادهگن یکیزیف و  هحفص 10)تبقارم  قیرح  ( قیرح

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

63639793 اعباو 3.60*4.80 * تسویپ  قبط  کیتاموتا  قیرح  افطا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هقطنم6364119 یرادرهش  نامتخاس  یکیناکم )  یقرب و  تاسیسات  هینبا و  هدنامیقاب (  یاهراک  لیمکت 
 ... قیرح و ئافطا  متسیس  لماش  کی 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6364128 هب  تاصخشم  رورس  قاتا  قیرح  هحفص 34)ءافطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تساوخرد6364349 حرش  قبط  یناشن  شتآ  هحفص 34)زوه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6364446 نالعا  متسیس  هحفص 34)تاعطقدیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه6364727 هدننک  شوماخ  هحفص 10)ژراش  قیرح  ( قیرح

یاه یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 134 ھحفص 92 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3642612
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ln4m7m6ebsh42?user=37505&ntc=6364727
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6364727?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

ذخا6364813 یاه  قابطنا  مدع  عفر  قیرح و  افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  مالقا  هیهت  دادرارق 
یناشن شتآ  ینمیا  هیدات 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نایسراپ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 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

6364385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ رتم  لوطب 118 لباک 3*2.5 و5*10  بصندود  روتکتد  بصن  قرب  ولبات  ییاجباج  یرتاب  تنیباکهارمهب   ups یئاجباج تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ناگزمره  ناتسا  هدودحم  رد 

1101092985000009 زاین :  هرامش 
نایسراپ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اراد  اتفا  ینوماریپ  طیحمو  یکیزیف  تینما  یهاوگودشاب  یم  راکنامیپ  هدهعرب  لیوحت  نامزرد  ups تازیهجت هیلک  یزادنا  هارو  یصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7977164551 یتسپ :  دک  ملعم ،  نابایخ  نایسراپ  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44628025-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44623402-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

تسویپ6363726 تسیل  تاصخشم  قباطم  زاگ  هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لباک6364385 بصندود  روتکتد  بصن  قرب  ولبات  ییاجباج  یرتاب  تنیباکهارمهب   ups یئاجباج
دشاب ناگزمره  ناتسا  هدودحم  رد  راکنامیپ  رتم  لوطب 118 3*2.5 و5*10 

هحفص 93) روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح6364446 نالعا  متسیس  هحفص 34)تاعطقدیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ردرد راکنامیپ   راکنامیپ رتم   رتم 1 181 18 لوطب   لوطب   1010 ** 55 وو   2 .52 .5 ** لباک  33 لباک بصندود   بصندود روتکتد   روتکتد بصن   بصن قرب   قرب ولبات   ولبات ییاجباج   ییاجباج یرتاب   یرتاب تنیباکهارمهب   تنیباکهارمهب   upsups یئاجباج یئاجباج ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ناگزمره   ناگزمره ناتسا   ناتسا هدودحم   هدودحم

124124

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

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

زا 134 ھحفص 93 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

ریگدزد6364283 هتسب و  رادم  نیبرود  بصن   ، هحفص 78)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یرصب  یعمس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645004000 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرصب یرصب یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصب یعمس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645004001 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسس تالاصتا  یفارگومرت  تهج  نژیوومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000267 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یترارح هدهاشم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38800230-025  ، 38828280-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرصب یرصب یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 126126

تسس تسس تالاصتا   تالاصتا یفارگومرت   یفارگومرت تهج   تهج نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یرصب  یعمس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003999 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرصب یرصب یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 134 ھحفص 96 
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دبیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  .دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092633000014 زاین :  هرامش 

دبیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا رب  تایلام  باستحا  نودب  تمیق  .دشابیم  الاک  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  .دشابیم  یمازلا  یتسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب هتشاد  ار  دزی  یقودص  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  زا  هیدات  یراد  دیاب  الاک  هدننک  نیمات  دشابیم .  هدوزفا 

8964135143 یتسپ :  دک  دبیم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  - سردم راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333012-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32333015-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: 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 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

6364156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسس تالاصتا  یفارگومرت  تهج  نژیوومرت  نیبرود  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000268 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یترارح هدهاشم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38800230-025  ، 38828280-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکپماک تکپماک ||EOS 5D Mark  IVEOS 5D Mark  IV || نناک نناک  | | لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129

تسس تسس تالاصتا   تالاصتا یفارگومرت   یفارگومرت تهج   تهج نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 130130

موز موز هتسد   هتسد میس -  -  میس یبیب   لاسرا   لاسرا رچپک - - رچپک تراک   تراک مرمر -  -  لدبم -  -  لدبم روتینام -  -  روتینام رون -  -  رون  - - یرطاب یرطاب هیاپ -  -  هیاپ کتکت   وو   هیاپ   هیاپ هسهس   ینوس -  -  ینوس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 134 ھحفص 97 
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ناتسزوخ زکرم  امیس  ادص و   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  موز  هتسد  میس -  یب  لاسرا  رچپک - تراک  مر -  لدبم -  روتینام -  رون -   - یرطاب هیاپ -  کت  هیاپ و  هس  ینوس -  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تساوخرد  قباطم  تسا و  هباشم 
1101005925000032 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرادربملیف نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نیبرود هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نیبرود هیاپ  هس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

میسیب الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
میسیب الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

کرحتم رون  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
کرحتم رون  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک .دامرف  لصاح  سامت  یرابتعا 09163162753  یاقآ  زادرپراک  زورفا 09373025827 و  شتآ  یاقآ  ینف  سدنهم  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  مرف  لیمکت  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  ناتسزوخ  زکرم  یامیس  ادص و  دصقم  ات  لمح 

6134786711 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  زکرم  یامیس  ادص و  قرب  بآ و  نامزاس  هب  هدیسرن  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36322420-061  ، 33123222-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33123222-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یرصبو  یعمس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000135 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لاسرا  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129268-076  ، 32129249-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33513235-076 :: 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

حرش6363620 هب  اه  تنیالک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تاطابترا ،  هکبش و  تخاس  ریز  ینابیتشپ 
تسویپ

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6363643 نیبرود  هناماس  لکد  هس  لمح  ارجا و  هحفص 64)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرصب6363646 یعمس  هحفص 14)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

یرصب6363682 یعمس  هحفص 14)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

6363691- یسکلف هلول   - سکاب مک   - هکبش تکوس  تروپ -  چوس 4   - هکبش لباک   - هتسبرادم نیبرود 
چنیا نویزیولت 32  هاگتسد  -و4  راد قیاع  یزلف  تسب 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

پورگ6363722 کتیجال  سنارفنک  وئدیو  هحفص 39)نیبرود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یرصبو   یرصبو یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 134 ھحفص 99 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسس6363723 تالاصتا  یفارگومرت  تهج  نژیوومرت  هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

زیاروتوم6363739 زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 8  نیبرود  دراه  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  هاگتسد 
سکیف زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 5  نیبرود 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرصب6363758 یعمس  هحفص 14)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تکپماک6363937 |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

الاک6364110 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسس6364156 تالاصتا  یفارگومرت  تهج  نژیوومرت  نیبرود  هحفص 14)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

یتینما6364199 یتراظن و  تازیهجت  هحفص 78)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6364211 دنلگ  تسب  هلول  چیئوس  کر  لباک  دراه  راس  هریخذ  هاگتسد  هتسبرادم   ، نیبرود هحفص 78)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاسرا6364236 رچپک - تراک  مر -  لدبم -  روتینام -  رون -   - یرطاب هیاپ -  کت  هیاپ و  هس  ینوس -  نیبرود 
موز هتسد  میس -  یب 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

ریگدزد6364283 هتسب و  رادم  نیبرود  بصن   ، هحفص 78)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک6364372 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6364390 زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6364501 تلاب  ددع  هتسب و 8  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6364537 هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6364721 تسیل  قباطم  یرصبو  یعمس  هحفص 14)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

کر6364785  SSD دراه را  یو  نا  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 134 ھحفص 100 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسلت یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  21 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010750 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسلت یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 133133

هیلقن هیلقن لیاسو   لیاسو یرتاب   یرتاب جیرتراک -  -  جیرتراک میس -  -  میس اباب   ||TM2018NTM2018N  ||  || رتویپماک رتویپماک سوم   سوم هنایار   - - هنایار یبناج   یبناج مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 134 ھحفص 101 
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 ..... هنایار و یبناج  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000078 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

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

PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یپ چا  (| یرزیل  ) یرنوت  | رهوج جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رپمآ وژپ 206|50  | یرتاب ابص  (| یمتا  ) کشخ هیلقن | لیاسو  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
LiDE 220| نناک | سکع یا  هفرح  رنکسا  ( | رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یسانشاوه  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 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  حرش  هب  چوس  نس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003028000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
QW938B|HP لدم ( | یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یرادا  لحارم  ماجنا  ینف و  رظان  هیدات  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714137 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  ریبکریما - یرادا  عمتجم  نمهب - خ 22  رهمگرزب - خ  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32647289-031  ، 32676220-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32676221-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6364033SAN Storage زاس هریخذ  هاگتسد  کی  یدنب  رکیپ  یزادنا و  هحفص 39)هار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6364390 زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکسلت6364483 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 101)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هیلقن6364616 لیاسو  یرتاب  جیرتراک -  میس -  اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  هنایار  - یبناج  هحفص 101)مالقا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

چوس6364633 نس  هاگتسد  کی  هحفص 101)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6364641SAN هحفص 39)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6364098 دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

چوس چوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 134 ھحفص 103 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازبهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000059 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یرون ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
Blu-ray و DVD ردروکر ریلپ و  الاک :  مان 

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

یرون ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هب لاسرا  هنیزه  .تسا  یمازلا  تاصخشم  دنرب و  مان  جرد  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یرتویپماک  تازبهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03132342294 یگنهامه : سامت  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

یرتویپماک6364842 هحفص 104)تازبهجت  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتویپماک یرتویپماک تازبهجت   تازبهجت ناونع : : ناونع 136136

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ هس  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000265 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 15  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 
تسیمازلا تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 134 ھحفص 105 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3640198
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u8hgn7e39kv8q?user=37505&ntc=6363513
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6363513?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس مر 

Voip صوصخم نفلت 
تسده

1101001276000098 زاین :  هرامش 
راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبآ | رتسا یلپ  | لانرتسکا |Orico)|PHX35 3.5  ) وکیروا  | کسید دراه  ظفاحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسیمازلا  تسویپ ,  هب  زاین  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقم  ات  الاک  لمح 
.دامن لصاح  سامت  یناطلس  سدنهم  یاقآ  هرامش 05138323228  اب  یصصخت  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسده تسده   VoipVoip صوصخم   صوصخم نفلت   نفلت رورس   رورس مرمر   رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی رورس 42  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000060 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنهد مظن  کر ، نف  ید ، یس  لا  لنپ  لنپ ، تیال  کر ، جنسامد  لوژام ، رواپ  ددع  کی  تاقلعتم  اب  قمع 100  ضرع 80 و  هب  تینوی  رورس 42  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب 32342294 یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسا  یمازلا  دنرب  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب.کر  ینیس  لوسنک ،  kvm هارمه هب  لباک 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی   4242 رورس   رورس کرکر   ناونع : : ناونع 139139

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

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

زا 134 ھحفص 107 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3641537
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l65z6xx25wc5w?user=37505&ntc=6364189
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6364189?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6364447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000067 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  تیفیک  ندوب  ناپ  تاصخشم و  تریاغم  تروص  رد 

دوش یم  تخادرپ  ههام  نآ 1 یقبام  یدقن و  تروصب  دصرد  تخادرپ 50
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CiscoCisco  | | یسرتسد یسرتسد رورس   رورس ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا نوخ  لاقتنا  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقاو  رگزرب  سدنهم  مناخ  یلخاد  88601501 اب یگنهامه  رورس  قاتا  گنیلوک  هاگتسد  تهج  ینابیتشپدادرارقدقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2375 یکلم

1101003000000069 زاین :  هرامش 
ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هلحرم 12 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2375 یکلم سدنهم  یاقاو  رگزرب  سدنهم  مناخ  یلخاد  88601501 اب یگنهامه  رورس  قاتا  گنیلوک  هاگتسد  تهج  ینابیتشپدادرارقدقع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6364740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب رورس  قاتا  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000238 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریاس دامن -  یراذگراب  کیکفت و  هب  ار  تسیل   -* تسویپ طباوض  طیارش و  قبط  ادهش *-  ناتسرامیب  ارجا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناتسا  رد  یگدنیامن  یاراد  دیاب  هدننک  تکرش   - دشاب هتشاد  ار  صوصخ  نیا  رد  مزال  زوجم  دیاب  هدننک  تکرش  دشاب -  یم  تسویپ  طیارش 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا گنیلوک   گنیلوک هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج ینابیتشپدادرارقدقع   ینابیتشپدادرارقدقع ناونع : : ناونع 141141

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 142142

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6364912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  هکبش  رورس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003397000019 زاین :  هرامش 
ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دهاوخ تروص  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  .یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ناجنز  هاگدورف  یارب  هکبش  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133931407: یراهق سدنهم  یاقآ  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  لمح و  یاه  هنیزه  تفرگ و 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360303-024 :: 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

رورس6363471 قاتا  زا  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6363513 طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  هحفص 104)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

تسده6363802  Voip صوصخم نفلت  رورس  مر  رورس  هحفص 104)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6364001 لنپ  مر و  دراه  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6364128 هب  تاصخشم  رورس  قاتا  قیرح  هحفص 34)ءافطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تینوی6364189 رورس 42  هحفص 104)کر  رورس  ( رورس

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

6364424backup server یزادنا هار  تهج  رورس  هحفص 39)هیهت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6364447Cisco  | یسرتسد هحفص 104)رورس  رورس  ( رورس

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب هکبش   هکبش رورس   رورس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 143143

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

رتویپماک6364451 هحفص 39)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6364538 قاتا  رازفا  مرن  یکیزیف و  تینما  ءاقترا  تازیهجت و  هحفص 14)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6364573 قاتا  گنیلوک  هاگتسد  تهج  هحفص 104)ینابیتشپدادرارقدقع  رورس  ( رورس

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

رورس 63647252019 زودنیو  ربراک -  یارب 50   RDS تومیر سنسیال  درادناتسا -  رورس 2022  زودنیو 
درادناتسا

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6364740 رورس  قاتا  یزاس  هحفص 104)هنیهب  رورس  ( رورس

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

رورس6364782 تنیوپ و  سسکا  کر و  هحفص 39)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناجنز6364912 هاگدورف  یارب  هکبش  رورس  دیرخ  هحفص 104)تساوخرد  رورس  ( رورس

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

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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MASONEILAN E4700 رنشیزوپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006124 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یشخرچ تیعقوم  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  تسویپ  رد  دیرخ  طیارش  الاک و  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6364523MASONEILAN E4700 هحفص 112)رنشیزوپ روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

MASONEILAN E4700MASONEILAN E4700 رنشیزوپ   رنشیزوپ ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6363909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب ریش  لرتنک  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003069 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Jacksking ( | لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

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

MVD 2100/5| چنیا  DUNGS)|4  ) زگناد  || یقرب ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177087

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب ریش   ریش لرتنک   لرتنک دروب   دروب ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاحیضوتو  اهدنب  ساسارب  یموینیمولآ  هندب  اب  یرون  عبنم  دیرخ  روظنمو  هدوب  هباشم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094735000065 زاین :  هرامش 

زیربت تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاحیضوتو  اهدنب  ساسارب  یموینیمولآ  هندب  اب  یرون  عبنم  دیرخ  روظنمو  هدوب  هباشم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134934933 یتسپ :  دک  تشه ،  هقطنم  یرادرهش  - رلدهتجم هچوک  یادتبا  - یراق لپ  - ییابطابط همالع  راولوب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265205-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35265210-041 :: 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

لاناک6363631  POE 16 هکبش هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدش6363635 باختنا  یالاک  ددع –  دادعت 6   CISCO WS - 2960X - 24PS – I هکبش چیئوس 
 . دشاب یم  هباشت  تهج  افرص 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رگید6363769 تاعطقو  تروپود  هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6363909 ریش  لرتنک  هحفص 112)دروب  چیئوس  ( چیئوس

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

لباک6364211 دنلگ  تسب  هلول  چیئوس  کر  لباک  دراه  راس  هریخذ  هاگتسد  هتسبرادم   ، نیبرود هحفص 78)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6364390 زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزاس و6364728 حالصا  دزمتسد   / یرمک تسب   / بسچ / گنیچیئوس هیذغت  عبنم  / یرون عبنم  دیرخ 
اه هبیتک  بصن 

هحفص 112) چیئوس  ( چیئوس

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

6364733Heavy duty هتسب تکاتنک  ود  زاب و  تکاتنک  ود  اب   LSM7N عون هحفص 39)چیئوسورکیم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

اهاه هبیتک   هبیتک بصن   بصن وو   هزاس   هزاس حالصا   حالصا دزمتسد   دزمتسد  / / یرمک یرمک تسب   تسب  / / بسچ بسچ // گنیچیئوس گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم // یرون یرون عبنم   عبنم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

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

وکسیس6364799 هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ریاس  رپمآ و  یدراک 63  زویف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001278 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاس ریاس وو   رپمآ   رپمآ یدراک  6363   یدراک زویف   زویف ناونع : : ناونع 147147

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6364193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000266 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 15  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 
تسیمازلا تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 148148

عطق عطق دیلک   دیلک ایای   دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم کوه -  -  کوه زویف   زویف یبناج -  -  یبناج یاه   یاه هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک روتکژورپ -  -  روتکژورپ پمال   پمال ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006453 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ پمال  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یبناج یاه  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یبناج یاه  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یبناج یاه  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
روتکژورپ پمال  الاک :  مان 
ددع 1,300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کوه زویف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب مزاول  ملق  دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006452 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
پمال بابح  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1402/02/27 زاین :  خیرات 

پمال بابح  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/02/27 زاین :  خیرات 
تنسرولف پمال  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1402/02/27 زاین :  خیرات 

تنسرولف پمال  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1402/02/27 زاین :  خیرات 
( فرصم مک  پمال   ) CFL هدرشف تنسورولف  پمال  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1402/02/27 زاین :  خیرات 

( فرصم مک  پمال   ) CFL هدرشف تنسورولف  پمال  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1402/02/27 زاین :  خیرات 
چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1402/02/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  لک  هئارا ، مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیشاتید  گولاتاک و  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22242-061341  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمسر6363550 روتکافدشاب  هتشاد  اتفا  هدننک  نیمات   cisco c9200l-24t-4g-e هحفص 39)چئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نامتخاس6363597 رتور  چوس و  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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

لاناک6363631  POE 16 هکبش هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدش6363635 باختنا  یالاک  ددع –  دادعت 6   CISCO WS - 2960X - 24PS – I هکبش چیئوس 
 . دشاب یم  هباشت  تهج  افرص 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6363691- یسکلف هلول   - سکاب مک   - هکبش تکوس  تروپ -  چوس 4   - هکبش لباک   - هتسبرادم نیبرود 
چنیا نویزیولت 32  هاگتسد  -و4  راد قیاع  یزلف  تسب 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرتویپماک6363715 تازیهجت  ریاس  و  روتینام -  دراه -  هحفص 39)دربردام - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریاس6364152 رپمآ و  یدراک 63  هحفص 115)زویف  چوس  ( چوس

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

هکبش6364193 هحفص 115)چوس  چوس  ( چوس

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

چوس6364633 نس  هاگتسد  کی  هحفص 101)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6364641SAN هحفص 39)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ای6364668 دیلک )  ) چوس هیذغت -  عبنم  کوه -  زویف  یبناج -  یاه  هدننک  لرتنک  روتکژورپ -  پمال 
عطق دیلک 

هحفص 115) چوس  ( چوس

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

6364733Heavy duty هتسب تکاتنک  ود  زاب و  تکاتنک  ود  اب   LSM7N عون هحفص 39)چیئوسورکیم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6364735 مزاول  ملق  هحفص 115)دیرخ 7  چوس  ( چوس

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

چیوس6364779 لباک -   HBA تراک چیوس ، نس  تازیهجت (  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6364782 تنیوپ و  سسکا  کر و  هحفص 39)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6364799 هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6364828 هحفص 39)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش رد  رقتسم  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140124/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم داتسو  یتایلمع  قطانم  زاین  دروم  یریوصت  یتوص و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت رابنا  نالاد  راغآ و  یتایلمع  هقطنم  دنبشارف -  هب  هدیسرن  دابآ -  زوریف  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SAD-0100017 دیرخ
یاتسور ناتسورس  هب  هدیسرن  ناتسورس -  زاریش  هداج  سراف  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   ZVD-0100145 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک ، 

هب هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SND دیرخ 0100154 -  تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  دابآ  تداعس  ناتسورس و  یتایلمع  هقطنم  دبنگ  تک 
RD-0100121 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  ناگنک  ران و  یتایلمع  هقطنم  دابآ  ربکا  بآ  پمپ  زا  دعب  مج -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  : سردآ
هب طوبرم  مالقا  الاک  تاکرادت  رابنا  نایسراپ -  یتایلمع  هقطنم  یرادا  عمتجم  وجشناد -  نادیم  درمال  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب 

سرگاز زاگ  تفن و  تکرش  هچوک 42  شبن  دنز -  راولب  زاریش  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   ZSD-0100042 دیرخ تساوخرد 
.ددرگ لاسرا  الاک  تاکرادت  رابنا  یبونج 

لایر  1/544/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 506 الاک  تاکرادت  هرادا  مجنپ  هقبط  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نامتخاس  هناورپ  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب   :: سردآ سردآ

071 و 071-32314447 :: 32138402 و 32138657 -  نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

07132314447 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمآ نیون  یاه  یروانف  یصصخت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرُخ یاقآ   09124886514 هطوبرم ، ناسانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  هیوست  تسویپ ، ساسا  رب  اقیقد  یتوص ، متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094928000037 زاین :  هرامش 

لمآ نیون  یاه  یروانف  یصصخت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
MP3)|Moukey  ) یقیسوم هدننک  شخپ  ( | یتوص هدننک  تیوقت   ) یتوص ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامرُخ یاقآ   09124886514 هطوبرم ، ناسانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  هیوست  تسویپ ، ساسا  رب  اقیقد  یتوص ، متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615664616 یتسپ :  دک  رذابا 35 ،  شبن  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44150987-011  ، 44153458-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44153458-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 151151

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 152152

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

یریوصت6364012 یتوص و  هحفص 119)متسیس  توص  ( توص

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

یتوص6364442 هحفص 119)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6363586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 30) ریذپراک تکرش  یتایح  مالعا  روتینام  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 30  ) ریذپراک تکرش  ولقود  گنرس  هیاپ 

1101090345000247 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روتینام هدنرادهگن  یوزاب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یحارج تازیهجت  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 3030 ولقود   ولقود گنرس   گنرس هیاپ   هیاپ ددع - - ددع 3030 یتایح   یتایح مالعا   مالعا روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 153153

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

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

زا 134 ھحفص 121 
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 - زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ییاجر دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هژیو  کینیلک 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لباترپ  گنیروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094976000009 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  یراک  هام  ود  رادیرخ  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یتخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  امازلا  مزال  یاهزوجم  روتکاف و  شیپ  - دوش یم  هداد  تدوع 

3134853356 یتسپ :  دک  زربلا ،  کینیلک  هیدهم  بنج  یدهلارون  دیحوت خ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34947027-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34947027-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لباترپ   لباترپ گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 154154

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هب یتناراگ  لمح و  بصن و  هنیزه  دنشاب .  یلخاد  دیلوت  سانجا  هیلک  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

1101092953000040 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
123Q7EA#ABU|Core i5|256GB|AMD| یپ چا   | تنیالک نیت  رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

43XT725| نژیو سکیا  |LED  | نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  یتناراگ  لمح و  بصن و  هنیزه  دنشاب .  یلخاد  دیلوت  سانجا  هیلک  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریذپ یم  تروص  زکرم  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب .  یم  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  دشاب .  یم 

 : یتسپ دک  وردوخ ،  ناریا  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  بنج  - دازآ ورس  کرهش  یجورخ   - جرک  - نارهت هارگرزب   14 رتمولیک نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1495613171

44782001-021  ، 44782000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44796270-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بایراف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتم  اب  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093250000007 زاین :  هرامش 

بایراف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7887177381 یتسپ :  دک  بایراف ،  تشادهب  زکرم  هعمج  ماما  نابایخ  تلود  راولب  بایراف  نامرک  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43395829-034  ، 43395824-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43395829-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یا هلحرم  ود   ) یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

APD-0036064 تساوخرد هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

akpc.ir :: عبنم یهگآعبنم جرد  نامز  زا  هتفه  کی  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6363899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لیذ تاصخشم  اب  یناشن  شتآ  موف  بآ و  تباث  روتینام  هاگتسد  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TFT PROTECTOR VALVE 4” CL150

PART NO: Z1121A
1250GPM تیفرظ اب  نآاب  بسانم   MASTER FOAM موف لزان  اب  هارمه 

 . دشاب یم  یمازلا  لایر  نویلیم  دصشش  لداعم  یلام ،  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  اب  نامزمه  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یدابعروپ یاقآ   061  – 52175042 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 156156

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف وو   بآبآ   تباث   تباث روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

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

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

زا 134 ھحفص 124 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3640795
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ggnq7tyl8yprq?user=37505&ntc=6363839
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6363839?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8dej39b7txzer?user=37505&ntc=6363899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6363899?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6364086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  صوصخم (  روتینام  هیاپ  کسد و  ینیم  لوسنکزیم  زاورپ BC175و  تبقارم  جرب  لوسنکزیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000525 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یشخرچ زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( فابرعش یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09151062982  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ وو   کسد   کسد ینیم   ینیم لوسنکزیم   لوسنکزیم وو   BC175BC175 زاورپ   زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنکزیم   لوسنکزیم ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09188600205 هرامش  تسویپ  تاصخشم   m mode رلاک ،  رلپاد ،  نیرکسا ، چات  روتینام 21 ،  اب  وکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030050000021 زاین :  هرامش 

ناهارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یفارگویدراکوکا  یدعب  هس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09188600205 هرامش  تسویپ  تاصخشم   m mode رلاک ،  رلپاد ،  نیرکسا ، چات  روتینام 21 ،  اب  وکا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3953138993 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یهدنامرف  هب  هدیسرن  هدیمهف  دیهش  راولب  نیهمرف -  رهش  ناهارف -  ناتسرهش  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724306-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33722733-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا رصع  یلو  یکشزپنادند  هاگنامرد   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI یجورخ یاراد  کشزپ  بطم  برد  تشپ  بصن  یارب  بسانم  چنیا  ات 22  روتینام 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030624000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا رصع  یلو  یکشزپنادند  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم ینف  ناسانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  هاگنامرد -  لحم  رد  لیوحت  تسویپ -  لیاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8155694688 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش  بنج  - رصعیلو نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505595-031  ، 32284498-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32295070-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

m modem mode رلاک ،  ،  رلاک رلپاد ،  ،  رلپاد نیرکسا ، ، نیرکسا چات   چات  ،  ، 2 12 1 روتینام   روتینام اباب   وکا   وکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 159159

HDMIHDMI یجورخ   یجورخ یاراد   یاراد کشزپ   کشزپ بطم   بطم برد   برد تشپ   تشپ بصن   بصن یارب   یارب بسانم   بسانم چنیا   چنیا   2222 اتات     1010 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPLUS 2410 سالپ -  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000065 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  هب  شزومآ  یزادنا و  هار   ، بصن لمح ، هنیزه  تسیمازلا -  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 215  اب  زاین 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPLUS 2410GPLUS 2410 سالپ -  -  سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دامن هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000030 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
43XT725| نژیو سکیا  |LED  | نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779551 یتسپ :  دک  زربلا ،  یامیس  ادص و  نامزاس  یلامش  یناقلاط  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162323-026  ، 33162217-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33162217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  لنپ لنپ ایای   روتینام   روتینام  -  - LEDLED  | | نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا 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 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  چنیا 12  یج 22  لا  روتینام  اب   Z5 نیرگ سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  3  - چنیا یج 20  لا  روتینام  اب   Z1 سیک

.تسا هباشم  دک  ناریا 
1101004430000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد  دادعت 12  هبب   A4tech سوم دروبیک و  چنیا و  یج 22  لا  روتینام  اب   Z5 نیرگ رتویپماک  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد دادعت 3  هب   A4tech دروبیک سوم و  چنیا و  یج 20  لا  روتینام  هارمه  هب   Z1 رتویپماک سیک 

تسویپ لیاف  حرش  هب  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37932046-031 :: 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 هاگتسد   هاگتسد   33  - - چنیا چنیا   2020 یجیج   لالا   روتینام   روتینام اباب     Z 1Z1 سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   1212 چنیا   چنیا   2222 یجیج   لالا   روتینام   روتینام اباب     Z5Z5 نیرگ   نیرگ سیک   سیک ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  هدش  همیمض  یاه  هگرب  قباطم  روتکاف  شیپ  تسویپ  .روتینام  تسویپ و  تاصخشم  اب  رتویپماک  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000256 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  گرب  قباطم  انیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  ماجنا  روما  نیا  طسوت  اه  متسیس  گنیلبمسا  زا  لبق  یسرزاب 

.دوش یمن  یسررب  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 
.ددرگ دهعت  تسیاب  یم  اه  متسیس  یتناراگ 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37680766-051 :: 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

ددع6363586 ولقود 30 گنرس  هیاپ  ددع - یتایح 30 مالعا  روتینام  هحفص 121)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6363609 حرش  هب  لباترپ  گنیروتینام  هحفص 121)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6363715 تازیهجت  ریاس  و  روتینام -  دراه -  هحفص 39)دربردام - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6363797 ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  هحفص 121)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6363839 هحفص 121)متسیس  روتینام  ( روتینام

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 164164

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

یناشن6363899 شتآ  موف  بآ و  تباث  روتینام  هاگتسد  هحفص 121)دیرخ 5  روتینام  ( روتینام

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

صوصخم6364086 روتینام  هیاپ  کسد و  ینیم  لوسنکزیم  زاورپ BC175و  تبقارم  جرب  هحفص 121)لوسنکزیم  روتینام  ( روتینام

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

6364141m mode رلاک ،  رلپاد ،  نیرکسا ، چات  روتینام 21 ،  اب  وکا  هحفص 121)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

لاسرا6364236 رچپک - تراک  مر -  لدبم -  روتینام -  رون -   - یرطاب هیاپ -  کت  هیاپ و  هس  ینوس -  نیبرود 
موز هتسد  میس -  یب 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

6364361HDMI یجورخ یاراد  کشزپ  بطم  برد  تشپ  بصن  یارب  بسانم  چنیا  ات 22  هحفص 121)روتینام 10  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6364451 هحفص 39)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6364584GPLUS 2410 سالپ -  یج  هحفص 121)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6364675LCD لنپ ای  روتینام   - LED  | هحفص 121)نویزیولت روتینام  ( روتینام

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

6364788 - چنیا یج 20  لا  روتینام  اب   Z1 سیک هاگتسد  چنیا 12  یج 22  لا  روتینام  اب   Z5 نیرگ سیک 
.تسا هباشم  دک  ناریا  هاگتسد   3

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6364826 لماک  هحفص 121)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

6363691- یسکلف هلول   - سکاب مک   - هکبش تکوس  تروپ -  چوس 4   - هکبش لباک   - هتسبرادم نیبرود 
چنیا نویزیولت 32  هاگتسد  -و4  راد قیاع  یزلف  تسب 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زیاروتوم6363739 زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 8  نیبرود  دراه  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  هاگتسد 
سکیف زنل  اب  لسکیپاگم  هتسبرادم 5  نیبرود 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک6364110 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6364211 دنلگ  تسب  هلول  چیئوس  کر  لباک  دراه  راس  هریخذ  هاگتسد  هتسبرادم   ، نیبرود هحفص 78)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک6364372 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6364390 زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6364501 تلاب  ددع  هتسب و 8  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   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

کی6363576 ( nod32 )eset endpoint protection advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ 
هلاسود هکبش  تحت  هربراک  لماک 100  کپ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردنفید6363589 تیب  سوریو  یتنآ  لانیجرا  لوصحم  دیدمت  حرش :  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ 
ربراک یارب 260   Bitdefender GravityZone Business Security

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شزومآو6363734 یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  تاکرادت  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مدوم6363865 رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح6363895 رازفا  مرن  زا  یرادهگن  هحفص 14)ءاقترا.هعسوت.ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

الاک6364110 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6364140 - یسانشاوه وگاوه  رازفا  مرن  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی6364216  uItimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6364287، اهرازفا مرن  ، اه سیورس  راتخاس ،  یزاس  نما  یزاس ، هنیهب  یزاس ،  دنتسم  یاتساررد  رواشم 
یلحم هکبش  اهرازفا و  تخس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

الاک6364372 مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

همیب6364393 لک  هرادا  یا  هنایار  یاه  متسیس  زا  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو 
یناتسرهش هعبات  تارادا  یزکرم و  داتس  رد  رهشوب  ناتسا  تمالس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلاع6364421 شزومآ  عمتجم  تیاسبو  هحفص 14)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6364498 اب 500   Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 14)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

....و6364505 گاب  عفر   / پوکسورکیم یرازفا  مرن  کالنا  ددجم  یسیوندک   / یرازفا مرن  تالکشم  هحفص 14)عفر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6364538 قاتا  رازفا  مرن  یکیزیف و  تینما  ءاقترا  تازیهجت و  هحفص 14)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروانف6364644 تراظن و  هجدوب و  ینابیتشپ ،  ، یلام  ، یرادا هزوح  رد  هاگشناد  عماج  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6364720Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software, رازفا مرن  دیرخ 
(license includes1 clients, 1gateway, 1 repeater

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس 63647252019 زودنیو  ربراک -  یارب 50   RDS تومیر سنسیال  درادناتسا -  رورس 2022  زودنیو 
درادناتسا

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یراد6364879 هنازخ  یرادباسح  رازفا  مرن  رارقتسا  هحفص 14)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

چیئوس6364390 زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

دنمشوه6363820 یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  هحفص 14)ژراش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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