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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1515 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6666))

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

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

زا 64 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 43

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 33

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

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

زا 64 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یداصتقا یاهتکراشم  یراذگ و  هیامرس  یداصتقا ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یرادرهش 

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364956 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  ینارسوبوتا  نامزاس  کینورتکلا  تیلب  یاه  هناماس  تازیهجت و  یناسرزور  هب  هژورپ  راذگ  هیامرس  ییاسانش  ددجم  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یداصتقا نامزاس  هناخریبد  دحاو 2  هقبط 18 نوتلآ -  جرب  رارسا -  نابایخ  شبن  هاگشناد -  نابایخ  دهشم -  :: سردآ سردآ

05131291624-05131291624 :: نفلت - www.ets.mashhad.ir - ETS.MASHHAD.IRنفلت تیاسبو : : تیاسبو
ECO.MASHHAD.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26705417 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364958 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف ژراش و  بختنم  لماوع  یاه و  هجاب  رد  یدنورهش  تراک  عیزوت  وردص و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  کی  ملعم  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296548-05131296708 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ینارسوبوتا ینارسوبوتا نامزاس   نامزاس کینورتکلا   کینورتکلا تیلب   تیلب یاه   یاه هناماس   هناماس وو   تازیهجت   تازیهجت یناسرزور   یناسرزور هبهب   هژورپ   هژورپ راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

شورف شورف وو   ژراش   ژراش بختنم   بختنم لماوع   لماوع وو   یاه   یاه هجاب   هجاب ردرد   یدنورهش   یدنورهش تراک   تراک عیزوت   عیزوت وو   وردص   وردص ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 64 ھحفص 5 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27387314 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365005 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب ینفلت  یاهیسکات  عاونا  هب  طوبرم  یاهدنبارف  هیلک  تیریدم  تیلباق  اب  رتمیسکات  یسکات و  تساوخرد  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم یرادرهش  تیریدم  تحت  ناگوان  رد  یدورو  یدابم  یشدرگ  یطخ  یتنرتنیا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  کی  ملعم  شبن  ملعم  رالوب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296708-05131296574 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

6365370ICS یارجا دیرخ و  هارمه  هب   DSC تفایرد تیلباق  اب  یلحاس   VHF هاگتسد کی  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/12-30 م ن یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  جنپ  زور  تعاس 17:00  ات  ( 1401/12/14

زورما دادیور   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365370 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 09:00  سأر   - 1402/01/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هوانگ ردنب  تهج   ICS یارجا دیرخ و  هارمه  هب   DSC تفایرد تیلباق  اب  یلحاس   VHF هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 33.475.000.000  غلبم 

هام  12: هژورپ تدم 

تاطابترا و هنیمز  رد  هبتر 5  نتشاد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.673.750.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - طبریذ یدابم  زا  تازیهجت  تاسیسأت و  ای  تاعالطا  یروانف 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

7-33322051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

07733330072 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم تیلباق   تیلباق اباب   رتمیسکات   رتمیسکات وو   یسکات   یسکات تساوخرد   تساوخرد هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

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 44

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

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

زا 64 ھحفص 6 

https://ets.mashhad.ir
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https://www.setadiran.ir
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https://www.hezarehinfo.net


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

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365611 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تناردیه  یبآ و  قیرح  ءافطا  یارجا  متسیس و  تازیهجت  بصن  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تناردیه  یبآ و  قیرح  ءافطا  یارجا  متسیس و  تازیهجت  بصن  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود قاتشم  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001001097000037 - 140111025 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 16  ات  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

دمآرس داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 14  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365386 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 14:30   - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  لاقتنا و  یتارباخم  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش یرجه  هام   12: راک ماجنا  تدم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت غلبم  یرادهگن -  ریمعت و  هتسر  رد  یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.630.000.000

نفلت 6-01333325001 اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سدق -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  تشر -  یناشن  هب  نالیگ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

1456 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب تناردیه   تناردیه وو   یبآ   یبآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یارجا   یارجا وو   متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 64 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

86 :: یهگآ یهگآ هرامش   رهظهرامش زا  دعب  تعاس 14:30  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دیون  :: عبنم رهظعبنم زا  دعب  تعاس 14:30  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365322 :: هرازه هرازه رهظدکدک   زا  دعب  تعاس 14:00   - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یرادرهش  یروتوم  دحاو  رابنا و  یناشن ، شتآ  نامتخاس  یمالسا ، یاروش  رتفد  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب و اهداهنشیپ  حاتتفا  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادح  تدم  هک  دنزاش  یرادرهش  عفن  هب  لایر  غلبم 31/500/000  هب  یکناب  همان  تنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنزاش هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 6905518828  هب  یدقن  یزیراو  ای  دشاب  دیدمت  لباق  هام  هس 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هئارا 
یعامتجا هافر  نواعت و  راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  یهاوگ  هئارا 

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا 

سامت تاعالطا  نارمع  روما  یلام و 260  روما  یلخاد 250   38228051: نفلت دنزاش   ، یرادرهش یتشهب  دیهش  نابایخ  دنزاش ،  : سردآ  :: سردآ سردآ
:88969737 و 85193768 هناماس

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  هدرشف  تروصب  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092769000202 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1402/01/14  زا   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم :: 1402/02/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365368 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   CGS یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هژورپ  ویتکا  شخب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 48/546/801/584  غلبم 

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   CGS یاههاگتسیا زا  یکی  رد  ارجا  لحم 
یمیوقت  زور  ارجا 180  تدم 

لایر نیمضت 2/427/340/079  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  کوب 7  مراهچ  هقبط  هرامش 160 ، نامتخاس  کارا   ، نابایخ شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت ،  :: 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

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 77

CGSCGS یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ ویتکا   ویتکا شخب   شخب ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 64 ھحفص 8 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364936 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یگنهرف  نامزاس  یاهتکراشم  قافتا و  یاه  هناماس  هعسوت  یزاس و  هدایپ  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس  ملعم 1 -  شبن  ملعم  راولب  دهشم -   :: سردآ سردآ

05131296581-05131296708 :: نفلت www.ets.mashhad.ir -vendor.mashhad.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364957 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  یدنورهش  تراک  یلیابوم  ژراش  طبار  هاگتسد  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن  یزاس  هدایپ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی ملعم  شبن  ملعم -  راولب  دهشم -   :: سردآ سردآ

05131296708-05131296547 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یگنهرف یگنهرف نامزاس   نامزاس یاهتکراشم   یاهتکراشم وو   قافتا   قافتا یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 99

تراک تراک یلیابوم   یلیابوم ژراش   ژراش طبار   طبار هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپو   ینابیتشپو یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط 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 64 ھحفص 9 
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: 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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هناسر  دنچ  رازفا  مرن  هب  یسیلگنا  نابز  ندوزفا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ass و Adobe Flash یرازفامرن تاصخشم  اب  باتک  نوتراک  یللملا  نیب  هنالاسود  نیمجنپ 

1101005373000017 زاین :  هرامش 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 

یا هناسر  دنچ  یشزومآ  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگ  ره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

.تشاد دهاوخن  یرجم  تکرش  یارب  رازفامرن  سروس  نیمأت  هب  تبسن  یدهعت  راکنامیپ 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938084-021  ، 88937579-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناسر   هناسر دنچ   دنچ رازفا   رازفا مرن   مرن هبهب   یسیلگنا   یسیلگنا نابز   نابز ندوزفا   ندوزفا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 64 ھحفص 10 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطمروتکاف شیپرد  یلک  تمیق  طقف  * یتسویپ ینف  تاصخشم  * نهموب هراوهام  یرادرب  هرهب  تهج  سنسیال  ددع  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا 

1101001022002675 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LAN رازفا مرن  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

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

مالعا یاهخساپ  هدننک *  نیمات  هدهع  تازیهجت  بصن  ، لقنو لمح  هنیزه  لک * هرادا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  دادرخ 1401 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضرف 88113511. تاعالطا  یمازلازاین * تروص  رد  اصافم  هئارا  درادنرثا * بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطا  ضقانتم  تمیق 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراوهام هراوهام یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تهج   تهج سنسیال   سنسیال ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 64 ھحفص 11 
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  POE تروپ چیئوس 24 دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 20 دادعت

1101003432000136 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

ناسانشراک داتزا  دعب  الاک  هجو  تخادرپ  - دشابربتعم تنامضو  یتناراگ  یاراد  الاک  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کناب  رابناات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم ماجنا  هطوبرم 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 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

6365307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی تفن  لاقتنا 

1101001105003653 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ چیئوس  2424 چیئوس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1313

نزاخم نزاخم زازا   یکی   یکی یور   یور ربرب   شزومآ   شزومآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق هارمه   هارمه هبهب     TANKMASTER2019TANKMASTER2019 رازفا   رازفا مرن   مرن وو     FBM-2 180FBM-2 180 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 64 ھحفص 12 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  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 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

6365502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یاه  هشقن  اب  هارمه   NaviPro رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000205 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31666700-077 :: 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

6365529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاماس هب  طوبرم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  یاهمتسیس  هیلکءاقتراو  ینابیتشپ.ریمعت.یرادهگن.سیورس  دادرارقداقعنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا لک  تاراداو  داتسرد  هخسن 8و10 
1101003000000072 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک تاراداو  داتسرد  شیاماس  هب  طوبرم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  یاهمتسیس  هیلکءاقتراو  ینابیتشپ.ریمعت.یرادهگن.سیورس  دادرارقداقعنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 2375 یلا 30  رگزرب 88601501 مناخ  اب  یگنهامهو  یناتسا 

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

ییایرد ییایرد یاه   یاه هشقن   هشقن اباب   هارمه   هارمه   NaviProNaviPro  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

شیاماس شیاماس هبهب   طوبرم   طوبرم یرازفا   یرازفا تخسو   تخسو یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهمتسیس   یاهمتسیس هیلکءاقتراو   هیلکءاقتراو ینابیتشپ.ریمعت.یرادهگن.سیورس   ینابیتشپ.ریمعت.یرادهگن.سیورس دادرارقداقعنا   دادرارقداقعنا ناونع : : ناونع
یناتسا یناتسا لکلک   تاراداو   تاراداو داتسرد   داتسرد   1010 وو 88 هخسن   هخسن

1616

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

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

زا 64 ھحفص 13 
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ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  تسویپ  یاهکرادم  قبط  1402 یراک لاسکی  تدمبرازفا  تخس  ینابیتشپدادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004557000058 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دحاو 18 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916993817 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ماما -  نابایخ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33676432-076 :: 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

تعرس6365568 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 43)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناگزمره ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات لکلک   هرادا   هرادا تسویپ   تسویپ یاهکرادم   یاهکرادم قبط   قبط 14021402 یراک یراک لاسکی   لاسکی تدمبرازفا   تدمبرازفا تخس   تخس ینابیتشپدادرارق   ینابیتشپدادرارق ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 64 ھحفص 14 
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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 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

6365448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  فرصم  مک  قوف   RTU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001582 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رود هار  زا  طابترا  یسرتسد  دحاو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج تسویپ  حرش  قبط  یزاگ  هاچ 163  تهج  رتویپماک  ولف  یولج  روتینام  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001871 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاعیام نایرج  تاعالطا  هدننک  عمج  ای  رتویپماکولف  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم مکمک   قوف   قوف   RTURTU ناونع : : ناونع 1818

یزاگ یزاگ هاچ  163163   هاچ تهج   تهج رتویپماک   رتویپماک ولف   ولف یولج   یولج روتینام   روتینام ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 64 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یرادرهش 

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364994 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

امرهش یاه  هاگشورف  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1165 دابا 55و57  لیکو  لصافدح  سدقم -  دهشم   :: سردآ سردآ

41-05131298038 :: 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

یاه یاه هاگشورف   هاگشورف قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 64 ھحفص 16 
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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 18 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6365094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالقا  تاصخشم و  قبط   ) r22 زاگ - شوپرد طبار - هکلفریش  لماش  تالاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000536 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  هکلفریش  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یدرز یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09151026118  : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

r22r22 زاگ   زاگ -- شوپرد شوپرد طبار - - طبار هکلفریش   هکلفریش لماش   لماش تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 64 ھحفص 17 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام یارب 12  یلک و  تمیق  - یتسویپ لیاف  قبط  زیربت  یزکرم  هناخباتک  ...و  قیرح  مالعا  یناشن و  شتآ  یاه  متسیس  زا  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ رکذ 

1101005037000088 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  هدیدرگ و  اضما  رهم و  هدش و  یرازگ  تمیق  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5178736345 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزکرم  هناخباتک  هافر /  هاگشورف  بنج  هلال /  هار  راهچ  یدازآ /  خ  زیربت /  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34435650-041  ، 34406480-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34406481-041 :: 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

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 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

6365535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصر ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000803 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38412081-051  ، 38795031-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه متسیس   متسیس زازا   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2222

دصر دصر ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 64 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  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 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

6364963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000031 زاین :  هرامش 

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

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32750150-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ 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 64 ھحفص 19 
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مرهج هینامیپ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6364978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004302000018 زاین :  هرامش 

مرهج هینامیپینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرهج هینامیپ  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیسن 6  تروصب  روتکاف  هجو  تخادرپ 

تاعالطا یروانف  دحاو  یسررب  زا  سپ  هاگتسد  تلاصا  دات 
ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

7419886688 یتسپ :  دک  هینامیپ ،  ناتسرامیب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54230006-071  ، 54230085-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54230021-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 64 ھحفص 20 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS هدنریگو یرزیلرتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000294 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفاسم رتم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نیمراگ ( | یناهج بای  تیعقوم  متسیس   ) GPS هدنریگ الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیامن مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPSGPS هدنریگو   هدنریگو یرزیلرتم   یرزیلرتم ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 64 ھحفص 21 
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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 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

6365112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  جرد و  تمیق  روتکاف و  شیپ  تاحیضوت  قباطم  هکبش .  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000257 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  گرب  قباطم  انیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  یسررب  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ دهعت  تسیاب  یم  الاک  یتناراگ 
ددع دادعت 5   WESTERN DIGITAL RED12 TB لوا ملق 

ددع دادعت 1   QNAP TS-932X-2G مود ملق 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض وو   جرد   جرد تمیق   تمیق وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تاحیضوت   تاحیضوت قباطم   قباطم هکبش .  .  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 64 ھحفص 22 
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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 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

6365151 :: 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
1101004884000111 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/19 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

SFP- 10G SRSFP- 10G SR ربیف   ربیف لوژام   لوژام  -  - C3850-NMC3850-NM  چیئوس چیئوس لوژام   لوژام  -  - WS-3850-24-TWS-3850-24-T چیئوس :  :  چیئوس ربمان   ربمان تراپ   تراپ 38503850 وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 64 ھحفص 23 
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مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6365177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  هب  یدقن و  تخادرپ  اب  هکبش  مزاول  دروبیک و  ددع  هس  پات  پل  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا پات  پل  یارب  هدش  نعت  یالاک  تاصخشم 

1101001069000092 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

پات پل  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  هکبش  مزاول  دروبیک و  ددع  هس  پات  پل  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دامرف لصاح  سامت  ریز  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

09191974768 ینیسح : سدنهم  یاقآ 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37199230-025  ، 37839093-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مزاول   مزاول وو   دروبیک   دروبیک ددع   ددع هسهس   پات   پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 64 ھحفص 24 
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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 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

6365184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یرونربیف  لباک  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000801 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامرک ییاوه | لباک  الاک :  مان 

رتم 4,000 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

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

نانمس ناتسا  زاگ   :: 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 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

6365193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف   Core چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000197 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دسرب ینف  دحاو  دات  هب  تسیابیم  هناماس  رد  ییاهن  دات  زا  لبق  الاک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  فیدر  ره  یارب  ینف  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا  - 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 22453844-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 3030

یرون یرون ربیف   ربیف   CoreCore چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 64 ھحفص 25 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3642736
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/trzpv9sejrwv3?user=37505&ntc=6365184
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6365184?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3643207
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eercntsebbdaq?user=37505&ntc=6365193
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6365193?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 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

6365198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   CAT6 UTP هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000529 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یشیرق یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09156001041 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
تخادرپ 28/12/1401

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6 UTPCAT6 UTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 64 ھحفص 26 
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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 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

6365212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101095432000039 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

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

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

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

6365240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001722 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکاد تکاد ورکیم   ورکیم وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

تنرتنیا تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 64 ھحفص 27 
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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 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

6365241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   cisco3945/k9 لدم وکسیس  رتور  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004464000011 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، ناتسا بعش  تیریدم  نامتخاس  نواعت  هعسوت  کناب  عماج - دجسم  بنج  یدازآ -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813673111 یتسپ :  دک 

33228778-054  ، 33262298-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33228678-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     c isco3945/k9cisco3945/k9  لدم لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 64 ھحفص 28 
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یهاگشناد داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6365247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  وکسیس  رواپ  / وکسیس لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005005000006 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
DCFM لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  وکسیس  رواپ  / وکسیس لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66462002-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66400730-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس رواپ   رواپ وکسیس -  -  وکسیس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 64 ھحفص 29 
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض ءاهب  مالعتسا  قبط  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000355 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

UAP-LR| کیبوی  | میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سامت 82282842 نفلت  .همیمض  ءاهب  مالعتسا  قبط  تنیوپ  سسکا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6365271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تنرتننیا  دناب  یانهپ  نیمات  کر و  یاضف  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001721 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  تنرتننیا  دناب  یانهپ  نیمات  کر و  یاضف  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

تنرتننیا تنرتننیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات وو   کرکر   یاضف   یاضف هراجا   هراجا 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 :
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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 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

6365279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گکرادم  قبط  دراد  یرتویپماک  کتسیس  اقترا  یارب  یبناج  لیاسو  مزاول و  هب  زاین  یدنویپ  اضعا  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090896000045 زاین :  هرامش 

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتم  ST-EX2|1.5| وکیرا |USB |usb 2 لوط شیازفا  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یجراخ |DWA-548 C1|PCI Express| کنیل - ید  | میس یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

1| تن ید   | رگپاچ لاصتا  لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
KX2810| کتروف یا  | میس اب   | سوم دیلک و  هحفص  تیک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

سکلپاد | سنزگن |ST-ST| دم یتلام  | یرتم  1  | یرون ربیف  لباک  چپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یبآ | رتسا یلپ  | لانرتسکا |Orico)|PHX35 3.5  ) وکیروا  | کسید دراه  ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
Blazer Plus| ناراف (| LINE INTERACTIVE  ) ویتکارتنیا نیال  سا  یپ  وی   | یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

ینیمز | ناشفا دعر  یتارباخم | لباک  الاک :  مان 
رتم 5 دادعت : 

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

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک چپچپ   رگپاچ -  -  رگپاچ لاصتا   لاصتا لباک   لباک کسید -  -  کسید دراه   دراه زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد شیازفا -  -  شیازفا لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 64 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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 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

6365313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرتلزان اب  دشابیم  ءاهب  مالعتسا  تسویپ  گرب  رد  یمالعا  مالقا  هک  هریغ  یرون و  ربیف  لصفم  دیرخ  هب  تبسن  دراد  دصق  نامزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  تمیق 

1101095432000040 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرون ربیف  لصفم  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 و  سپس  تنیرپ و  داتس  هناماس  زا  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگنهرف6364936 نامزاس  یاهتکراشم  قافتا و  یاه  هناماس  هعسوت  یزاس و  هدایپ  هحفص 8)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6365051CNG یاه هاگیاج  یاه  نیبرود  تازیهجت و  مزاول و  دیرخ  هحفص 43)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.یربوان6365101 کمک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هحفص 33)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش6365116 تحت  نیبرود  هحفص 43)دیرخ NVR و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ6365244 چیئوس 24 دیرخ  هحفص 8)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتظافح6365464 یتراظن و  تازیهجت  هحفص 43)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا6365529 مرن  یاهمتسیس  هیلکءاقتراو  ینابیتشپ.ریمعت.یرادهگن.سیورس  دادرارقداقعنا 
یناتسا لک  تاراداو  داتسرد  هخسن 8و10  شیاماس  هب  طوبرم  یرازفا  تخسو 

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6365568 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 43)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 64 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364951 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 3 حطس  رباعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک هقطنم 3  یرادرهش  راهب  ناتسوب  لخاد  لصاف 9و7  دح  عیبر  هجاوخ  راولب   :: سردآ سردآ

05131293760 :: 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

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364955 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسربط راولب  ات  تلاسر  راولبزا  قودص -  خیش  راولب  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 3 یرادرهش  راهب  ناتسوب  لخاد  لصافدح 7-9  عیبر  هجاوخراولب   :: سردآ سردآ

05131293760 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

حطس حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

راولب راولب ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 64 ھحفص 33 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6364988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناکم یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  یشک  طخ  هروظنم  دنچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000054 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداج یشک  طخ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزیناکم یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  یشک  طخ  هروظنم  دنچ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناکم هزیناکم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یشک   یشک طخطخ   هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343

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

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

6365095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ینفد (  - یا هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000534 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنیکراپ عنام  هزاورد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- یناجریس یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

05133106030 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفد ینفد  - - یایا هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 4444

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یربوان کمک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000162 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یپایک  یاقآ  هرامش 09113592750  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .ددرگ  یراذگراب  زاین  دروم  کرادم  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6365114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  یرس  امن 1 ریسم  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یاه  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000470 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  هیلخت  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  45 تخادرپ .یفیصوت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یربوان .یربوان کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4545

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یرس   یرس 11 امن   امن ریسم   ریسم یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یاه   یاه ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6365417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رباعم  یلوط  یکیفارت  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093365000088 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناتسراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145136351 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یرادرهش  داشمش - -خ  یدازآ خ  ناتسراهب - رهش  - ناهفصا ناتسا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36811921-031  ، 36826001-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36824422-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوس هلیب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6365437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عطقنم رتمولیک  دتمم و 9  رتمولیک   12  ) حلاصم اب  هارمه  رهش  حطس  یاهنابایخ  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005725000074 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  راوس  هلیب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتمولیک 12 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
رتمولیک 9 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
راوس هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( عطقنم رتمولیک  دتمم و 9  رتمولیک   12  ) حلاصم اب  هارمه  رهش  حطس  یاهنابایخ  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5671835438 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یلصم  نادیم  راوس  هلیب  ناتسرهش  لیبدرا  ناتسا  راوس ،  هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32820552-045  ، 32825353-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32825353-045 :: 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 رباعم   رباعم یلوط   یلوط یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 4747

(( عطقنم عطقنم رتمولیک   رتمولیک   99 وو   دتمم   دتمم رتمولیک   رتمولیک   1212  ) ) حلاصم حلاصم اباب   هارمه   هارمه رهش   رهش حطس   حطس یاهنابایخ   یاهنابایخ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4848

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

6365511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لک  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یشک  طخ  تهج  رنیت  دیبسالگ و  هارمهب  یکیفارت  درس  درز  دیفس و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000733 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

مرگولیک 3,000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 
مرگولیک 7,000 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

مرگولیک 1,000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 
مرگولیک 6,000 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

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ هارمهب   هارمهب یکیفارت   یکیفارت درس   درس درز   درز وو   دیفس   دیفس گنر   گنر دیرخ   دیرخ 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 :
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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

6365554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس هواجریم -  روحم  یزاس  هناش  تایلمع  یارجا  تهج  رتمیلیم  یدنب 0-19  هناد  اب  هتسکش  یگنس  حلاصم  نت  دیرخ 2000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000734 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یعیبط یگنس  حلاصم  الاک :  مان 

نت 2,000 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

ییوران یاقا   05431166370 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگنس ناگنس هواجریم -  -  هواجریم روحم   روحم یزاس   یزاس هناش   هناش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا تهج   تهج رتمیلیم   رتمیلیم   00 -- 1919 یدنب   یدنب هناد   هناد اباب   هتسکش   هتسکش یگنس   یگنس حلاصم   حلاصم نتنت     20002000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

6365255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دأت تسویپ ، طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک  ، یناریا تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  نارامیس  یلیر  کج  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم  دحاو 

1101092586000482 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنیکراپ برد  لماک  کج  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو دأت  تسویپ ، طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک  ، یناریا تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  نارامیس  یلیر  کج  ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشابیضاقتم ، 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ برد   برد لماک   لماک کجکج   ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6365277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  تایلام  همیب و  تاروسک و  لحم و  رد  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه  تسیمازلا / دیدزاب  / کیتاموتا ییوشک  برد  زاین  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09190314597 یکلم روپ  یاقآ  یگنهامه  / هدننک

1101092119000112 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رد هام  ( || راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

نابایخ سراپنارهت  هناخوراد  راک  لحم   / دشاب یعامتجا  نیمات  هبعش  دک  هاگراک و  دک  یاراد  هدننک  نیمات  / تسیمازلا دیدزاب  / نارهت زا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  هیوست   / رمحا لاله   2 هرامش هناخوراد  ناریا  لاله  ییوراد  عمتجم  هراونشج 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ لاوحا  تبث  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 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

6365303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا کیتاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد ناونع : : ناونع 5252

هریغ هریغ وو   شرب   شرب هحفص   هحفص وو   لیفورپ   لیفورپ یطوق   یطوق وو   ینزوگ   ینزوگ خاش   خاش هدرن   هدرن وو   تالآ   تالآ نهآ   نهآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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: لماش یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  هریغ  شرب و  هحفص  لیفورپ و  یطوق  ینزوگ و  خاش  هدرن  تالآ و  نهآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009028000008 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لکش عبرم  یلاخوت  لیفورپ  الاک :  مان 

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

یراکشوج دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
لکش لیطتسم  یلاخوت  لیفورپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

لکش لیطتسم  یلاخوت  لیفورپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
لکش لیطتسم  یلاخوت  لیفورپ  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

لکش لیطتسم  یلاخوت  لیفورپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
گنیکراپ برد  ازجا  الاک :  مان 

مرگولیک 35 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هرجنپ برد و  یا  هلیم  ظافح  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
شرب کسید  الاک :  مان 

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

( شرب قمع  میظنت  هحفص   ) هرا رفص  هحفص  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

هحفص ینزوگ و  خاش  هدرن  یچناپ و  روت  یرپس و  لیفورپ  یطوق  برد و  هگنل  یطوق  4 و  رد رد 3 و 4 رد 2 و 3  یطوق 2  لماش :  تالآ  نهآ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورتکلا یراب  ینیم و  هحفص  شرب و 

.ددرگ  مادقا  یراذگ و  تمیق  نآ  قبط  دولناد و  امتح  ار  یتسویپ  لیاف 
09163052876

6155873469 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  - یبرغ نابایخ 15  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33383002-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33386066-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6365095  - یا هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 33)هار  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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6364961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000323 زاین :  هرامش 

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

ددع 10 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33646101-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 64 ھحفص 43 
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6365003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض ءاهب  مالعتسا  قبطرورس  قاتا  یطیحم  رادشه  گنیروتینام و  متسیسدروم  هیهت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000352 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

سامت 82282842 نفلت  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبطرورس  قاتا  یطیحم  رادشه  گنیروتینام و  متسیسدروم  هیهت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88805415-021 :: 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

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 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

6365051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  اردص  رهش  ود  کی و  زاف   CNG یاه هاگیاج  یاه  نیبرود  تازیهجت و  مزاول و  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005391000114 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادعت 25 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم رادشه   رادشه وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیسدروم   متسیسدروم هیهت  33   هیهت ناونع : : ناونع 5555

CNGCNG یاه   یاه هاگیاج   هاگیاج یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع 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 64 ھحفص 44 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  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 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

6365116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هکبش  تحت  نیبرود  دیرخ NVR و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000030 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32750150-058 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود وو     NVRNVR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 64 ھحفص 45 
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فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یتظافح  یتراظن و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091895000066 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
HZ|D123RT| راد شوپرد   | هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

فسوخ رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقیرط هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یتظافح  یتراظن و  یاه  متسیس  تازیهجت  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم سدنهم  یاقا  سامت 09156682779 هرامش  ینف  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یدقن  هیوست 

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32074290-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح وو   یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 64 ھحفص 46 
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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

6365565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000198 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاهتمیق  هب  هناماس  رد  تسویپ  لیاف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  تسویپ  مرف  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ) لحم رد  لیوحت 

.ددرگن هئارا  یداهنشیپ  هدش  تساوخرد  سنج  زا  جراخ 
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22054099-021 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 64 ھحفص 47 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6365568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  دروآرب و  مالعتسا و  مرف  قبط  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000013 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/12/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  دروآرب و  مالعتسا و  مرف  قبط  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  ینابیتشپ   :: 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

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

.یربوان6365101 کمک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هحفص 33)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6365116 تحت  نیبرود  هحفص 43)دیرخ NVR و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه6364994 هاگشورف  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  ریمعت و  تایلمع  هحفص 16)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6365260 مالعا  یناشن و  شتآ  یاه  متسیس  زا  هحفص 16)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   1010 زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 64 ھحفص 48 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

تنیوپ6365259 سسکا  هحفص 19)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  راتکه ، رادقم 170  هب  ( ییاوه یرادرب  هشقن   ) دابهپ اب  یلیصفت  هشقن  یرگنزاب  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرب

1101098849000003 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  ناتلوا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
راتکه 170 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  لایر  راتکه 3.800.000  ره  یارب  هیاپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5695114961 یتسپ :  دک  ناتلوا ،  یرادرهش  ناتلوا  رهش  دابا  سراپ  ناتسرهش  لیبدرا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751615-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32751615-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

تکرش6365269 راتکه ، رادقم 170  هب  ( ییاوه یرادرب  هشقن   ) دابهپ اب  یلیصفت  هشقن  یرگنزاب  تایلمع 
یرادرب هشقن  تیحالص  یاراد  یاه 

هحفص 49) دابهپ  ( دابهپ

(( 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

تعرس6365568 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 43)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هشقن هشقن تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش راتکه ، ، راتکه   170170 رادقم   رادقم هبهب   (( ییاوه ییاوه یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن  ) ) دابهپ دابهپ اباب   یلیصفت   یلیصفت هشقن   هشقن یرگنزاب   یرگنزاب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یرادرب یرادرب

6161

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

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

زا 64 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه6364994 هاگشورف  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  ریمعت و  تایلمع  هحفص 16)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6365260 مالعا  یناشن و  شتآ  یاه  متسیس  زا  هحفص 16)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6365611 تناردیه  یبآ و  قیرح  ءافطا  یارجا  متسیس و  تازیهجت  بصن  حلاصم و  هحفص 7)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6365368CGS یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هژورپ  ویتکا  هحفص 8)شخب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  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 18 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6365096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  برغ  یتایلامروما  لک  هرادا  یساکع  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرفب تمیق  نعت  الاب  یساکع  هیواز  اب  ریگ و  شزرل  وتوف  هلت  زنل  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  قبط 

1101004605000025 زاین :  هرامش 
( رایرهش  ) نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یساکع نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت ناتسا  برغ  یتایلامروما  لک  هرادا  یساکع  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب تمیق  نعت  الاب  یساکع  هیواز  اب  ریگ و  شزرل  وتوف  هلت  زنل  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  قبط 

3351793551 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  یرادا  کرهش  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65225052-021  ، 65265052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65225162-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 64 ھحفص 50 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3643340
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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

6365441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CANON EOS 5D MARK IV DSLR WITH 24-105MM F/4L II LENS نناک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001226000016 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CANON EOS 5D MARK IV DSLR WITH 24-105MM F/4L II LENS نناک یساکع  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615395 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34469077-041  ، 34454411-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34469077-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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

6365495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2 هقطنم _ نیبرود بصن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000478 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 290 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

CANON EOS 5D MARK IV DSLR WITH 24- 105MM F/4L I I  LENSCANON EOS 5D MARK IV DSLR WITH 24- 105MM F/4L I I  LENS نناک   نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6363

نیبرود نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 64 ھحفص 51 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

تسویپ6364961 تاصخشم  قبط  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 43)هنیزه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6365051CNG یاه هاگیاج  یاه  نیبرود  تازیهجت و  مزاول و  دیرخ  هحفص 43)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6365096 نیبرود  هحفص 8)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هکبش6365116 تحت  نیبرود  هحفص 43)دیرخ NVR و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6365322 نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هحفص 8)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6365441CANON EOS 5D MARK IV DSLR WITH 24-105MM F/4L نناک یساکع  نیبرود 
II LENS

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6365495 بصن  هحفص 8)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

.ددرگ6365112 همیمض  جرد و  تمیق  روتکاف و  شیپ  تاحیضوت  قباطم  هکبش .  تحت  زاس  هحفص 19)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6365116 تحت  نیبرود  هحفص 43)دیرخ NVR و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرون6365279 ربیف  لباک  چپ  رگپاچ -  لاصتا  لباک  کسید -  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  شیازفا -  هحفص 19)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6365095  - یا هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 33)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 64 ھحفص 52 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6365451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000173 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دربردام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

SSD هظفاح الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

Blu-ray و DVD ردروکر ریلپ و  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یتینما روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اشگلد یوک  ییاطع  نابایخ  هیمورا  تشادهب  زکرم  رد  لیوحت  رر  نیو  ردیر و  تابورکا  2013و  سیفا زودنیو 7 و  هارمه  هب  هدش  لبمسا  اه  متیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیمیمض  روتکاف  شیپ  یراک  زور  رد 7 اجکی و  لیوحت  تاعطق  لاسکی  لقادح  تنامض  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   09385294554

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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 :

زا 64 ھحفص 53 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3635042
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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

رتویپماک6365451 لماک  هحفص 52)تس  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) sas 960GB رورس دراه  تیابارت و  لانرتنیا 6  کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000528 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمثیم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

 09151501595 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sas 960GBsas 960GB رورس   رورس دراه   دراه وو   تیابارت   تیابارت   66 لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 64 ھحفص 54 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3642980
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قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: 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 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

6365576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000268 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ کرادم  یرازگراب  مدع  تروص  رد  ددرگ  یرازگ  راب  تسیل  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک  تسویپ  یلک  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  ددرگ  یم  لاطبا 

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32302604-023 :: 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

رورس6365003 قاتا  یطیحم  رادشه  گنیروتینام و  متسیسدروم  هحفص 43)هیهت 3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6365187sas 960GB رورس دراه  تیابارت و  لانرتنیا 6  کسید  هحفص 54)دراه  رورس  ( رورس

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

یرون6365193 ربیف   Core هحفص 19)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6365565 تراظن  رورس  هحفص 43)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 54)رورس6365576 رورس  ( رورس

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

رورس رورس 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 :

زا 64 ھحفص 55 
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نارهت بلق  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 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6364980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگارد روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001769 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت  هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

تسیمازلا  هنومن  لاسرا 
تسیمازلا اضقنا  خیرات  رکذ  روتکاف و  شیپ  ندومن  تسویپ 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگارد رگارد روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 64 ھحفص 56 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت بلق  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 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس 3.8 لباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001770 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راشف روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88029731-021 :: 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

رگارد6364980 روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  هحفص 55)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

راشف6365019 روسنس )  ) رگسح روسنس 3.8 -  هحفص 55)لباب  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راشف راشف روسنس ) ) روسنس  ) ) رگسح رگسح  -  - 3.83.8 روسنس   روسنس لباب   لباب ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 64 ھحفص 57 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3643655
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6365410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.سانشراکداتاب.لحمرد هیلختو  لمح  هنیزهاب  تسویپ  کرادم  قبطراوسیپ  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000848 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Jacksking ( | لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32424200-038 :: 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

هکبش6364963 چیئوس  هحفص 19)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6365151 لوژام   - WS-3850-24-T چیئوس :  ربمان  تراپ  وکسیس 3850 هکبش  چیئوس 
SFP-10G SR ربیف لوژام   - C3850-NM

هحفص 19) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6365193 ربیف   Core هحفص 19)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6365244 چیئوس 24 دیرخ  هحفص 8)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راوسیپ6365410 هحفص 57)ریش  چیئوس  ( چیئوس

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

راوسیپ راوسیپ ریش   ریش ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 64 ھحفص 58 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کورتور لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 

1101092935001085 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/21 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارادش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
84120996 و 88327085 سامت :  یاه  هرامش.دشاب  یم  رهش  رقاب  رد  عقاو  یناگرزابرابنا  لحم.دریگیم  ماجنا  هزور  20 ینامز هزابرد  ینف  هداتو 

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88321060-021 :: 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

هکبش6364963 چیئوس  هحفص 19)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6364978 قبط  هحفص 19)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6365151 لوژام   - WS-3850-24-T چیئوس :  ربمان  تراپ  وکسیس 3850 هکبش  چیئوس 
SFP-10G SR ربیف لوژام   - C3850-NM

هحفص 19) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تکاد6365212 ورکیم  هحفص 19)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6365244 چیئوس 24 دیرخ  هحفص 8)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6365602 چوس  هظفاح -  لوژام  هحفص 58)تراک  چوس  ( چوس

هکبش هکبش چوس   چوس هظفاح -  -  هظفاح لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 7171

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6365118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
20MK400HB چنیا 20

1101000257004256 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم یدقن  تخادرپ  دشابیم - یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  دشابیم - هدنشورف  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32623673-058  ، 31510000-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 MK400HBMK400HB  چنیا چنیا LG 20LG 20 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: 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

6365154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع شیامنورادومن  مسیبو و  سلریاو  لصو  تیلباق  ولقود  نینج  گنیروتینام   FHR پورپ ود  لاصتا  چنیا  10 یگنرروتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یدقن  دیرخ  یتسدو  راکدوخ  نینج  تاکرح  تبثو 

1101091860000287 زاین :  هرامش 
رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نینج گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزمه مسرو  سلریاو  یاهپورپ  هب  لاصتا  تیلباق  ولقود  نینج  گنیروتینام  تهج  FHR پورپ ود  لاصتا  تیلباق  چنیا  یالاب 10 یگنرروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
موادم تروصب  رامیب  تاعالطا  یرادهگن  تیلباقوسلریاوو  میساب  تروصب  نادا  یاهلاتفاب  یتسدو  راکدوخ  تروصب  نینج  تاکرح  تبثو  یددع  شیامنورادومن 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع شیامنورادومن   شیامنورادومن وو   مسیبو   مسیبو سلریاو   سلریاو لصو   لصو تیلباق   تیلباق ولقود   ولقود نینج   نینج گنیروتینام   گنیروتینام   FHRFHR پورپ   پورپ ودود   لاصتا   لاصتا چنیا   چنیا 1010 یگنرروتینام یگنرروتینام ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم یدقن   یدقن دیرخ   دیرخ یتسدو   یتسدو راکدوخ   راکدوخ نینج   نینج تاکرح   تاکرح تبثو   تبثو

7373

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 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

6365443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  سیک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000265 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 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

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 320 و 321 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریش بجع   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6365473 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  یرادیرخ  یمومع  هصقانم  شور  هب  ار  لیذ  تاصخشم  رادقم و  هب  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماش :  هصقانم  ناونع   2

هاگتسد دادعت 2  تاصخشم -  قبط  گنیرروتینامویب  هاگتسد 
ددع دادعت 340  رتم - )  لوط 1/4  چنیا و  رطق 44  هب  یا  هلول  تاصخشم (  قبط  زویفید 

لایر  نیمضت 2.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  550.000.000

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط روتینام   روتینام وو   سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

لوط لوط وو   چنیا   چنیا رطق  4444   رطق هبهب   یایا   هلول   هلول تاصخشم (  (  تاصخشم قبط   قبط زویفید   زویفید تاصخشم -  -  تاصخشم قبط   قبط گنیرروتینامویب   گنیرروتینامویب هاگتسد   هاگتسد لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
 ( ( رتم رتم   1/41/4
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6365003 قاتا  یطیحم  رادشه  گنیروتینام و  متسیسدروم  هحفص 43)هیهت 3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

636511820MK400HB چنیا LG 20 هحفص 60)روتینام روتینام  ( روتینام

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

سلریاو6365154 لصو  تیلباق  ولقود  نینج  گنیروتینام   FHR پورپ ود  لاصتا  چنیا  10 یگنرروتینام
 . دشابیم یدقن  دیرخ  یتسدو  راکدوخ  نینج  تاکرح  تبثو  یددع  شیامنورادومن  مسیبو و 

هحفص 60) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6365443 لیاف  قبط  روتینام  سیک و  هحفص 60)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6365451 لماک  هحفص 52)تس  ردروکر  ( ردروکر

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

تاصخشم6365473 قبط  زویفید  تاصخشم -  قبط  گنیرروتینامویب  هاگتسد  لماش :  هصقانم  ناونع   2
 ( رتم لوط 1/4  چنیا و  رطق 44  هب  یا  هلول  ) 

هحفص 60) روتینام  ( روتینام

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

یزاگ6365569 هاچ 163  تهج  رتویپماک  ولف  یولج  روتینام  ددع  هس  هحفص 14)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6365322 نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هحفص 8)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

تراک6364957 یلیابوم  ژراش  طبار  هاگتسد  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن  یزاس  هدایپ  هحفص 8)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6365170 هناسر  دنچ  رازفا  مرن  هب  یسیلگنا  نابز  هحفص 8)ندوزفا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هراوهام6365200 یرادرب  هرهب  تهج  سنسیال  ددع  هحفص 8)دیرخ 100  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و6365307 تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و 
نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ 

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییایرد6365502 یاه  هشقن  اب  هارمه   NaviPro رازفا مرن  هحفص 8)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6365529 مرن  یاهمتسیس  هیلکءاقتراو  ینابیتشپ.ریمعت.یرادهگن.سیورس  دادرارقداقعنا 
یناتسا لک  تاراداو  داتسرد  هخسن 8و10  شیاماس  هب  طوبرم  یرازفا  تخسو 

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6365565 تراظن  رورس  هحفص 43)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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