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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1616 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   269,800هکس , 000269,800 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   481رالد ,560481 تاراما560, تاراما مهرد   127,910127,910مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   239,850هکس , 000239,850 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   32رالد 1 , 00032 1 , سیئوس000 سیئوس کنارف   515,700515,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 158هکس ,000 , 000158 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ,353رالد 100353, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   128لایر ,440128 ,440

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 96هکس , 000 , 00096 , 000 , وروی000 508وروی ,420508 ژورن420, ژورن نورک   45,90045,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   22یالط ,623,00022 سیلگنا623,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ577,080577,080دنوپ نپاژ نینی   دصکی   353,690353,690دصکی

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 180180))
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( یهگآ دادعت 33  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 51  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 20  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 82

( یهگآ دادعت 28  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 85

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 3  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 30  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 19  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 160
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6371365 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 15)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

136638 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:00هرامش  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شراو  :: عبنم تعاس 16:00عبنم  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371886 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  لماش 5  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دیدجت  رهشهب –  بیرج  رازه  اوک  رلیش و  یاهاتسور  یقفا  یاه   cps ثادحا رسدنب و  یاتسور   cps هارمهب یتنیباک   tbs هاگتسیا لیمکت  - 

هاگولگ کی و  هرامش  رهشهب  هرامش 2  دنکآ  یراس   cgs یاههاگتسیا رد  کینوسارتکلا  یاهروتنک  بصن  گنیروتینام و  کقاطا  دروم  هس  ثادحا  - 
هصقانم دیدجت  رسمار –  نیلگ  یاتسور  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و  - 
لباب هاگولگ  الک  هجوخ  یاتسور  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   cps ثادحا هاگتسیا tbs و  لیمکت  - 

هصقانم دیدجت  رسمار –  هتروچ  یاتسور  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب  یتنیباک   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و  حلاصم ،  هیهت  - 
ناردنزام ناتسا  زاگ  هدودحم  رد  هژورپ :  یارجا  لحم 

ییاراد یداصتقا و  ترازو  زا  یداصتقا  دک  نتشاد  هجدوب - همانرب و  نامزاس  زازاجم  دازآ و  تیفرظاب  هینبا  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

 : مان تبث  رتفد   021  - 41934-021 و 57895000 سامت :  زکرم   :: نفلت نفلت
88969737 و 95193768

setadiran.ir iets.mporg.ir تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم هسهس   ثادحا   ثادحا اهاتسور -  -  اهاتسور یقفا   یقفا یاه   یاه   cpscps ثادحا   ثادحا وو     cpscps هارمهب   هارمهب یتنیباک   یتنیباک   tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا لیمکت   لیمکت دروم   - - دروم   55 لماش   لماش یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دضدض ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب   tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا تخاس   تخاس وو   لمح   لمح  -  - cgscgs یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ردرد   کینوسارتکلا   کینوسارتکلا یاهروتنک   یاهروتنک بصن   بصن وو   گنیروتینام   گنیروتینام کقاطا   کقاطا

tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا تخاس   تخاس وو   لمح   لمح حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت راجفنا   - - راجفنا دضدض   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب   cpscps ثادحا   ثادحا وو     tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا لیمکت   لیمکت راجفنا  –   راجفنا
راجفنا راجفنا دضدض   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب یتنیباک   یتنیباک
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درالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1661/ص ش/1401 یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

روهمج  :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372007 :: هرازه هرازه تعاس 13:30دکدک    - 1402/01/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم  رهش  ناتسداد  رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 10.330.000.000  غلبم 

هام ماجنا 2  تدم 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   516,500,000 نیمضت :  غلبم 

اه نامیپو  دادرارق  روما   ، درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  (ص ،) مرکا لوسر  راولبدرالم   ، 3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا هلحرم  پاچ   ) یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/177/186 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372111 :: هرازه هرازه :: 1402/01/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لماش هصقانم  فیدر  یراذگاو 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاتسور هار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

ییاتسور  هار  تلافسآ  - 
ییاتسور هار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

 ... و - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000 دانسا : تمیق 

یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت 
هار هتشر  هیاپ 5  لقادح 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ -  نابایخ  تشر -   :: سردآ سردآ

33112283-33110154-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا زیهجتو   زیهجتو تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 22

هار هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب ییاتسور   - - ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب لماش - : - : لماش هصقانم   هصقانم فیدر   فیدر   1010 یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ییاتسور -  -  ییاتسور

33
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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001018000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تقرس مالعا  یتظافح و  یاه  هناماس  یتراظن ، یاهمتسیس  زا  معا   ) کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح  ءافطا  مالعا و  ددرت ، لرتنک 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت  ، 1965643511 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ندعم تعنص و  کناب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005036000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372903 :: هرازه هرازه :: 1402/01/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم  رهش  ناتسداد  رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

درالم رهش  ناتسداد  رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   516,500,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/04/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اه نامیپو  دادرارق  روما   ، درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  (ص ،) مرکا لوسر  راولبدرالم   ، 3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یتراظن ، ، یتراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس زازا   معا   معا  ) ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا ددرت ، ، ددرت لرتنک   لرتنک تقرس ، ، تقرس مالعا   مالعا وو  

44

ناتسداد ناتسداد رتفد   رتفد گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا زیهجتو   زیهجتو تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093631000404 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گنیروتینام یرازفا و  تخس  شخب   ) ناملس یتفن  یوکس   DCS هناماس ءاقترا  یزاسون و  هژورپ  تا  /1401/087 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یتعنص  نویساموتا  صصخت  ندعم " تعنص و   " هتشر رد  هبتر 4  ای  زاگ " تفن و   " هتشر رد  هبتر 4  لقادح  یاراد  یاه  تکرش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  اب  البق  ای  هتشاد و  ار  روکذم  هژورپ  راک  حرش  اب  هباشم  یاه  هنیمز  رد  یفاک  مزال و  صصخت  هبرجت و  هک  ییاه  تکرش  ای  روشک و 
.ددرگیم  داهنشیپ  هصقانم  رد  روضح  تهج  دنا  هدناسر  مامتا  هب  زیمآ  تیقفوم  ار  اه  هژورپ  دقعنم و  یراکمه  دادرارق 

.یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 
هرداص ههام  تقوم 2  همانیهاوگ  هئارا  اب  دنناوت  یم  دنشاب  هلاس  ینمیا 2  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  دقاف  یفیک  یبایزرا  هلحرم  رد  نایضاقتم  هک  یتروص  رد  هرصبت :

یبایزرا  دنیآرف  رد  یعامتجا ، هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

-5 هقبط - ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  یشیرق - نابایخ  لالب - دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ   ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گنیروتینام گنیروتینام وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس شخب   شخب )) یتفن   یتفن یوکس   یوکس   DCSDCS هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا وو   یزاسون   یزاسون هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 160 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/24xvjmtku2rld?user=37505&ntc=6372973
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6372973?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091504000273 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 500  هب   RTU یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 600  هب   APN مدوم

ییاناوت و  سیدرپ ، )  هناماس  رد  تیور  لباق  هدش (  یسرباسح  یلام  یاهتروص  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلکزاروظنم  نیدب 
توعد لایر ) درایلیم  هدراهچ   ) 000/000/000/14  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات 
ناگدننک نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن  یم 
خیرات یعیزوت ،  هصقانم  دانسارد  انمض.دنیامن " لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  کرادم و  ریوصت  و  الاک )

دنیامن  مانتبث  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  دیاب  نارگ  هصقانم  تسا .  هدیدرگ  دیق  تاداهنشیپ  شیاشگو  تاکاپ  لیوحت 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APNAPN  مدوم مدوم وو     RTURTU  دیرخ دیرخ هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001097847000097 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 general monitors تخاس  fire&gas detection system تاعطق یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا   ، 7518993651 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا6372883 معا   ) کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
قیرح ءافطا  مالعا و  ددرت ، لرتنک  تقرس ، مالعا  یتظافح و  یاه  هناماس  یتراظن ، یاهمتسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

general monitorsgeneral monitors تخاس   تخاس   fire&gas detection systemfire&gas detection system  0 1/0990 یفیک  1/099 یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/12/09هرامش ینامز 1401/12/02  هزاب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یرون  ربیف  رب  ینتبم  هکبش  هعسوت  یداصتقا  یقوقح و  یتاررقم ، ینف ، یاهیدنمزاین  تامازلا و  نعت   » هژورپ رد  یراکمه  هب  توعد  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دنفسا  ات 25  لوا  راب  یارب  دیدمت  یشورف -» هدرخ  یشورف و  هدمع  تیروحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001042000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372659 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) رایس هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز   - یزادنا هار  نومزآ و  شزومآ -  تخاس -  بصن -  یزاس ،  هدایپ  تازیهجت ،  نیمات  هصقانم  رابتعا  نیمات  لحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم حالصا  لیذ  حرش  هب  رنیتناک ) 

تروص هب  هک  تسا  هدیدرگ  نیمات  مایپ )  ) تارباخم تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش  طسوت  یغالبا  یا  هیامرس  یاهاراد  کلمت  تارابتعا  لحم  زا  هژورپ  نیا  رابتعا 
دیسررس اب  یمالسا  هنازخ  داتسا  بلاق  رد  لایر  درایلیم  تسیب  دصکی و  فقس 120,000,000,000  ات  هک  تروص  نیدب  .دشابیم  یمالسا  هنازخ  دانسا  دقن و  یبیکرت 

.دش دهاوخ  تخادریدقت  تروص  هب  دشاب  هک  یغلبم  ره  ات  یقبام  لاس 1404 و  لوا  همین 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت هرامش  مایپ  یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام  هداج  رهشرهم  جرک   :: سردآ سردآ

026-33266135 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف ربرب   ینتبم   ینتبم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت یداصتقا   یداصتقا وو   یقوقح   یقوقح یتاررقم ، ، یتاررقم ینف ، ، ینف یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین وو   تامازلا   تامازلا نعت   نعت  » » هژورپ هژورپ ردرد   یراکمه   یراکمه هبهب   توعد   توعد ناونع : : ناونع
«« یشورف یشورف هدرخ   هدرخ وو   یشورف   یشورف هدمع   هدمع تیروحم   تیروحم اباب   یرون   یرون

99

 ( ( رنیتناک رنیتناک رایس (  (  رایس هداد   هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز  - - یزادنا یزادنا هار   هار وو   نومزآ   نومزآ شزومآ -  -  شزومآ تخاس -  -  تخاس بصن -  -  بصن یزاس ،  ،  یزاس هدایپ   هدایپ تازیهجت ،  ،  تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48 - 0101823 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1402/03/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373060 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   یلام  تاکاپ  خروم 1402/3/29  تعاس 13  تاکاپ  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1402/5/15  13

ارتت  هکبش  یاهریرک  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 19.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک  هناخریبد  فکمه  هقبط  تیریدم  نامتخاس  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یورهار ج یاهتنا  فکمه  هقبط  یرادا  دیدج  نامتخاس  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  سردآ  هب  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  لیوحت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6371365 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 15)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6372007 قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسداد6372903 رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6372986APN مدوم دیرخ RTU و  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ارتت ارتت هکبش   هکبش یاهریرک   یاهریرک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 111 1

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

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005723000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371721 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هفرط  ود  یرهش  نویزیولت  هاگتسدکی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هفرط ود  یرهش  نویزیولت  هاگتسدکی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   975,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارجاهم یرادرهش  ماما  نادیم  نارجاهم  رهش  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا   ، 3991917535 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371351 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 3.971.423.273  دروآرب  رهش - حطس  رد  رباعم  یشک  طخ  گنر و  احما  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راکنامیپ  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلک  باسحلا و  یلع  همیب   ٪5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرط هفرط ودود   یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

رهش رهش حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   گنر   گنر احما   احما تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

84-89-2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

thrw.ir :: عبنم :: 1402/01/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371565 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ هایس  روش و  یاچ ،  هاش  نک ،  جرک ،  یاه  هناخدور  هدودحم  رد  لیس  رادشه  ولبات  بصن  یراذگ و  هلیم  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هنیزه 41.051.930.752  دروآرب  نازیم 

لایر نیمضت 2.052.596.538  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادادرارق رتفد  قاتا 303 - لوا - هقبط  نارهت -  یا  هقطنم  بآ  هداز -  هللادبع  نابایخ  زرواشک - راولب  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

:: 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

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نارگاشامت   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371869 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هام  راک 24  یارجا  تدم  اب  یلا 787+000  رتمولیک 740+000  زا  دهشم  دنجریب -  لباز - نادهاز -  نهآ  هار  حرط  هعطق 21  یزاسریز  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  ناتسا 

لایر دروارب 5.363.418.000.000 

لایر نیمضت 79.700.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شرآ راولب  شبن  راشفا -  دیرف  نابایخ  یدرگتسد -  دیحو  نابایخ  سردم -  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

02153831 :: نفلت http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیس لیس رادشه   رادشه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   یراذگ   یراذگ هلیم   هلیم تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

نهآ نهآ هار   هار یزاسریز   یزاسریز تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 160 ھحفص 14 
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401/12/15  تعاس 14  زا   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 7  هب 

کرتا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372307 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا رهش  رد  ریسم  تیاده  یاهولبات  بصن  تخاس و  هیهت ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 16.386.004.935 

یفرعم نتشاد  هارمه  یتشهب -  دیهش  هبعش  رهش  کناب  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یزیراو  شیف  تروص  هب  دروآرب  غلبم  دصرد  نیمضت 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هار - هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  یاهتکرش  تسا - یمازلا  هصقانم  هسلج  رد  تکرش  تهج  همان 

یرادرهش هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یداصتقا  یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب 

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج –  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  تاعالطا  بسک 

08633136091 - 3 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار6372111 تلافسآ  ییاتسور -  هار  تلافسآ  یزاسهب و  لماش - : هصقانم  فیدر  یراذگاو 10 
 ... و ییاتسور -  هار  تلافسآ  یزاسهب و  ییاتسور  -

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا6372883 معا   ) کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
قیرح ءافطا  مالعا و  ددرت ، لرتنک  تقرس ، مالعا  یتظافح و  یاه  هناماس  یتراظن ، یاهمتسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش ردرد   ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 160 ھحفص 15 
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371365 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام تایلمع 12  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعامتجا نلاس  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو : : تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: 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

یاه6371886  cps ثادحا هارمهب cps و  یتنیباک   tbs هاگتسیا لیمکت  دروم  - لماش 5  یراذگاو 
رد کینوسارتکلا  یاهروتنک  بصن  گنیروتینام و  کقاطا  دروم  هس  ثادحا  اهاتسور -  یقفا 
 – راجفنا دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و   - cgs یاههاگتسیا
 ، حلاصم هیهت  راجفنا  - دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   cps ثادحا هاگتسیا tbs و  لیمکت 

راجفنا دض  ییانشور  متسیس  هارمهب  یتنیباک   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6372007 قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هار6372111 تلافسآ  ییاتسور -  هار  تلافسآ  یزاسهب و  لماش - : هصقانم  فیدر  یراذگاو 10 
 ... و ییاتسور -  هار  تلافسآ  یزاسهب و  ییاتسور  -

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زا6372883 معا   ) کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
قیرح ءافطا  مالعا و  ددرت ، لرتنک  تقرس ، مالعا  یتظافح و  یاه  هناماس  یتراظن ، یاهمتسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسداد6372903 رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6372973( گنیروتینام یرازفا و  تخس  شخب  یتفن ( یوکس   DCS هناماس ءاقترا  یزاسون و  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   1010 زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 160 ھحفص 16 
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  جنپ  زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371362 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  تیریدم  دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  کمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش رهش  حطس  هدافتسا :  لحم 

هام هس  تایلمع :  ماجنا  تدم 

 - مالعتسا عوضوم  اب  هباشم  دادرارق  یاراد  ای  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  همانیهاوگ  ای  یکیتام  روفنا  تامدخ  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  لوبق  ای  در و  رد  یرادرهش  اتفا -  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  ربتعم  هناورپ  هئارا 

- تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ، یناشن  هب  مالعتسا  نویسیمک  یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تاعامتجا  نلاس 

:: 5952625 و 1456 نفلت https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هموح یرهش و  نورد  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یرادرهش 

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

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13-1401 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371788 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قاثیم نیگنس  ناگوان  ینف  هنیاعم  زکرم  یلرتنک  تازیهجت  یا و  هنایار  هکبش  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف   - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  تازیهجت -  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدنشورف هتشر  اتید -) لباک و  یرون  ربیف  هراوهام -  ویوورکیام -  ) لاقتنا نارواشم -  هبتر 3  لقادح  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - 

کینورتکلا قرب و  عیانص  - 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
تیریدم نامزاس  - فکمه هقبط  - کیفارت لقن و  لمح و  نارمع و  تنواعم  هزوح  - یرهش راطق  ریدغ  نامتخاس  - مالسا نایئادف  یاهتنا  - دهشم هدننک :  رازگرب  سردآ 

31296806 نفلت :  یرهش  نورد  راب  لقن  لمح و 

:: نفلت ets.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

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس فلخت   فلخت تبث   تبث یناسر   یناسر عالطا   عالطا کمایپ   کمایپ هناماس   هناماس ژراش   ژراش هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

نیگنس نیگنس ناگوان   ناگوان ینف   ینف هنیاعم   هنیاعم زکرم   زکرم یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت وو   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  هنومن  قبط   WEB GIS هاگشناد کالما  یهدناماس  یرازفا  مرن  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000037 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یصاصتخا طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  تدمب 10  ینف  سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصن ،  لیوحت ،  زا  سپ  تخادرپ   – 1

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  لاسرا و  یاه  هنیزه  هیلک   – 2
.دشاب یم  رغت  لباقریغ  هدش  هئارا  هصخشم   – 3

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

35246580-041  ، 33355921-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WEB GISWEB GIS هاگشناد   هاگشناد کالما   کالما یهدناماس   یهدناماس یرازفا   یرازفا مرن   مرن همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک یربراک 230  دادعت  ردنیفید ،  تیب  سوریو  یتنآ  سنسیال  هلاس  کی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094667000073 زاین :  هرامش 

وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 230 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هربراک  سوریو 100  یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000152 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یمظان  مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنیفید ردنیفید تیب   تیب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال هلاس   هلاس کیکی   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2 12 1

یناریا یناریا هربراک   هربراک   100100 سوریو   سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MITEL IP LICENSE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000440 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
IP ایدم یتلوم  متسیسریز  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 42 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  ینف  داهنشیپ  رد  تسویپ  حرش  رد  هدش  دیق  ینف  دراوم  یمامت 

تساوخرد قباطم  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن  لاسرا 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک اب 160   corprate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000190000018 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هربراک 160 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربراک اب 160   corprate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  شنم ، یتشهب  دیهش  نابایخ  مانمگ ، نازابرس  راولب  هیمورا ، هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715613444 یتسپ : 

33434092-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33434083-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MITEL IP LICENSEMITEL IP LICENSE ناونع : : ناونع 2323

ربراک ربراک   160160 اباب     corpratecorprate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکاما رباعم و  یراذگ  مان  تیریدم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  رباعم ، تاعالطا  یزاس  هدایپ  تشادرب و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096920000007 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ مان  تیریدم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  زاریش  رهش  رباعم  تاعالطا  یزاس  هدایپ  تشادرب و  هژورپ  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  اواف  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  ءاهب  مالعتسا  یرازگرب  قیرط  زا  ار  نکاما  رباعم و 

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

32332488-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32332353-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تشر ود  روما  _ ) یکینورتکلا ویشرآ  یزادنا  هار  _ نیکرتشم یکینورتکلا  یناگیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094684000280 زاین :  هرامش 

تشر قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تشر ود  روما  _ ) یکینورتکلا ویشرآ  یزادنا  هار  _ نیکرتشم یکینورتکلا  یناگیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195653111 یتسپ :  دک  تشر ،  قرب  یورین  عیزوت  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33472506-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33472580-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   تشادرب   تشادرب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

(( تشر تشر ودود   روما   روما _ ) _ ) یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یزادنا   یزادنا هار   هار __ نیکرتشم نیکرتشم یکینورتکلا   یکینورتکلا یناگیاب   یناگیاب 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 160 ھحفص 21 
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یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ربیف  چیئوس  لاوریاف و  دیرخ  مالعتسا  هباشم -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05135003313  - 05135003138

1101030122000078 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یصاصتخا یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000126 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  اضما  رهم و  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف چیئوس   چیئوس وو   لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2727

(( یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه رورس   رورس هراجا   هراجا  ) ) بوبو ینابزیم   ینابزیم تامدخ   تامدخ 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 160 ھحفص 22 
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگ هکبش  یتناراگ  ینابیتشپ  هارمه  هب  هلاسکی   SG230 لاوریاف دراگ  لوف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001039000015 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  زاین  هب  خساپ  رد  اتفا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپ حرش  هب  هکبش  چیئوس  دیرخ  مالعتسا  هباشم -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05135003313  - 05135003138

1101030122000080 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

(URL چیئوس بو ، چیئوس   ) اوتحم لیوحت  هکبش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   هلاسکی   هلاسکی   SG230SG230 لاوریاف   لاوریاف دراگ   دراگ لوف   لوف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2929

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 160 ھحفص 23 
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یوخ ناتسرهش  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم دوخ  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، ریمعت  ، هعسوت تهج  دراد  رظنرد  یزار  یوخ و  کرمگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  تسویپ  تسیل 

1101000495000016 زاین :  هرامش 
یوخ کرمگ  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 105 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  دوخ  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، ریمعت  ، هعسوت تهج  دراد  رظنرد  یزار  یوخ و  کرمگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا 

5815814941 یتسپ :  دک  یوخ ،  ناتسرهش  کرمگ  هرادا  تفن  تکرش  یوربور  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36267250-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36267044-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  جیرتاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000145 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد هیلک   هیلک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 3131

جیرتاک جیرتاک دیرخ   دیرخ 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 160 ھحفص 24 
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  ( ) رتسگ هکبش  یتناراگ  سنسیال (  نودب   SG310 لاوریاف ددع  کی  سنسیال ، نودب   SG230 لاوریاف ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001039000016 زاین :  هرامش 
ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  زاین  خساپ  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین ترازو  داتس  یرادا  تابتاکم  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ   ، اضما رهم و  لیاف 

1101000002000128 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ورین ترازو  داتس  یرادا  تابتاکم  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ   ، اضما رهم و  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال نودب   نودب   SG310SG310 لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   سنسیال ، ، سنسیال نودب   نودب   SG230SG230 لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 3333

دوش دوش تسویپ   تسویپ  ، ، اضما اضما وو   رهم   رهم لیاف   لیاف ورین   ورین ترازو   ترازو داتس   داتس یرادا   یرادا تابتاکم   تابتاکم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 160 ھحفص 25 
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تسیز طیحم  تظافح  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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   isco ESA c395  : لیمیا زاس  نما  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
license: secure Email premierr

1101003072000078 زاین :  هرامش 
تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یکشزپ یرادربریوصت  تاعالطا  هریخذ  یناگیاب و  نما  هکبش  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تدوع و دئات  مدع  تروص  رد  ددرگیم  لاسرا  نامزاس  هب  دات  یارب  اهالاک  ندش  هدنرب  زا  سپ  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  اهنا  نایز  وررض 

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یرادربریوصت   یرادربریوصت تاعالطا   تاعالطا هریخذ   هریخذ وو   یناگیاب   یناگیاب نما   نما هکبش   هکبش تاموزلم   تاموزلم 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 160 ھحفص 26 
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ورین 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهتیاسریز  ورین و  ترازو  یلصا  تیاس  بو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  ددرگ و  اضما  رهم و  تسویپ  لیاف 

1101000002000127 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتیاسریز  ورین و  ترازو  یلصا  تیاس  بو  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  ددرگ و  اضما  رهم و  تسویپ  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهتیاسریز اهتیاسریز وو   ورین   ورین ترازو   ترازو یلصا   یلصا تیاس   تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 160 ھحفص 27 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ 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

6372653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یدربهار و  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هنایار  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا .  تخس  زا 

1101094788000027 زاین :  هرامش 
نموف یبتجم ع   نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

 . رازفا تخس  زا  ینابیتشپ  یدربهار و  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  هکبش  رازفا و  مرن 

4351996137 یتسپ :  دک  (ع ، ) یبتجم نسح  ماما  ناتسرامیب  - دابآدرک یاتسور  - نموف نموف ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31737096-013  ، 31737017-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31737249-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف اباب   طبترم   طبترم روما   روما لماک   لماک ششوپ   ششوپ تهج   تهج تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 160 ھحفص 28 
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ورین 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین ترازو  داتس  یرادا  تابتاکم  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ   ، اضما رهم و  لیاف 

1101000002000133 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ورین ترازو  داتس  یرادا  تابتاکم  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ   ، اضما رهم و  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ نیپمک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030114000095 زاین :  هرامش 

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هنیزه  هیلک  تسا .  هدش  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاعالطا  هک  دشابیم  نادنملاس  تمالس  یشزومآ  نیپمک  کی  یارجا  زاین  دروم  مالساب .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  ههام  کی  تخادرپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهعب 

3918698786 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یناقلاط  نابایخ  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222080-086  ، 42232030-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42226653-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش تسویپ   تسویپ  ، ، اضما اضما وو   رهم   رهم لیاف   لیاف ورین   ورین ترازو   ترازو داتس   داتس یرادا   یرادا تابتاکم   تابتاکم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3838

یشزومآ یشزومآ نیپمک   نیپمک یارجا   یارجا 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 160 ھحفص 29 
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هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق حرش و  هب  تسپ  تکرش  یصاصتخا  رازفا  مرن  رد  ( یزاسدکوئژ ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003180000176 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  نیچلگ 37216786  مناخ  راکرس  رتویپماک  دحاو  اب  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716693999 یتسپ :  دک  رگشل ،  نادیم  هب  هدیسرن   - یتعیرش خ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275577-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37275556-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهتیاسریز  ورین و  ترازو  یلصا  تیاس  بو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  ددرگ و  اضما  رهم و  تسویپ  لیاف 

1101000002000131 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

اهتیاسریز  ورین و  ترازو  یلصا  تیاس  بو  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  ددرگ و  اضما  رهم و  تسویپ  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسپ تسپ تکرش   تکرش یصاصتخا   یصاصتخا رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   یزاسدکوئژ ) ) یزاسدکوئژ  ) ) یمقر یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک ییایفارغج   ییایفارغج تاصتخم   تاصتخم نعت   نعت ناونع : : ناونع 4040

دوش دوش تسویپ   تسویپ وو   ددرگ   ددرگ اضما   اضما وو   رهم   رهم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اهتیاسریز   اهتیاسریز وو   ورین   ورین ترازو   ترازو یلصا   یلصا تیاس   تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 160 ھحفص 30 
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ورین 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  اضما  رهم و  لیاف 

1101000002000130 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  اضما  رهم و  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ هاگیاپ  داجیا 80  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030114000094 زاین :  هرامش 

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگیاپ 80 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاعالطا  هک  دشابیم  روشک  یکشزپ  مولع  یاههاگشناد  تمالس و  شزومآ  رتفد  یناسر  عالطا  یشزومآ و  هاگیاپ  داجیا 80  زاین  دروم  مالساب .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  ههام  کی  تخادرپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  تسا .  هدش  همیمض  تسویپ  لیاف 

3918698786 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یناقلاط  نابایخ  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222080-086  ، 42232030-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42226653-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ اضما   اضما وو   رهم   رهم لیاف   لیاف یصاصتخا ) ) یصاصتخا یاه   یاه رورس   رورس هراجا   هراجا  ) ) بوبو ینابزیم   ینابزیم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4242

یشزومآ یشزومآ هاگیاپ   هاگیاپ   8080 داجیا   داجیا 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 :

زا 160 ھحفص 31 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربریوصت جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003089 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک یرادربریوصت  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / دشاب یم  لاس 1402  جرب 3  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...و یزادنا  هار  بصن و  / شورف زا  سپ  تامدخ  / یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تاصخشم

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک هاگشناد  عیانص  هورگ  تهج  یزاس  هنیهب  یزاس - هیبش  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000125 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش لاصتا  هنایاپ  یزاس  هیبش  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  یتسویپ  لیاف  تاجردنم  هب  تساوخرد  دروم  یالاک  زا  قیقد  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یرادربریوصت   یرادربریوصت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4444

عیانص عیانص هورگ   هورگ تهج   تهج یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب یزاس - - یزاس هیبش   هیبش متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 160 ھحفص 32 
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون 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

6373072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یللملا  نیب  یاهدرادناتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000829 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درادناتسا لولس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333423-076 :: 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

6371727ACS یسرتسد لرتنک  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6371902KDT نولا دنتسا  ناوخ  کالپ  هحفص 71)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتظافح6372071 ینمیا و  ینف ،  تامازلا  تاریهجت و  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تبث6372267 یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  بصن  هعسوت و  یرادهگن ، ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع 
یکیفارت تافلخت 

هحفص 71) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

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

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

6371727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا یللملا نیب   نیب یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

ACSACS یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 160 ھحفص 33 
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تسیل قباطم  دادعت  / تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /ACS یسرتسد لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101096683000906 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کیفارت نایرج  رگلیلحت  رازبا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

یچناپ ینز  تعاس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
گنیکراپ عنام  هزاورد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

ییویدار نتنآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
هگنل کت  یدورو  تیگ  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

ینویزیولت نتنآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروآ  عمج  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
هرهچ صیخشت  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311460-1458-1463-1469

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 160 ھحفص 34 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pim.ksc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک اه ک11401/12/19  چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  52461623 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VARIABLE SPEED DRIVE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

VARIABLE SPEED DRIVEVARIABLE SPEED DRIVE 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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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انزا رهش  نزاخم  برش و  بآ  یاههاچ  لرتنک  هلت  لرتنک و  گنیروتینام ،  متسیس  یارجا  یحارط و  هعلاطم ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001340000200 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

انزا رهش  نزاخم  برش و  بآ  یاههاچ  لرتنک  هلت  لرتنک و  گنیروتینام ،  متسیس  یارجا  یحارط و  هعلاطم ،  1 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارمع تارابتعا  لحم  زا  .ددرگ  یم  ییاشگزاب  داهنشیپ  کی  لقادح  اب  یمومع ، تروصب  مالعتسا  تبث  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215766-066  ، 33225804-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  یدازآ  هجرد  ود  یهد  تیعقوم  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000367 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

بای تیعقوم  گیج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یمظان ) سدنهم   ) نفلت 031-33222428 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33562274-031  ، 66065030-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش نزاخم   نزاخم وو   برش   برش بآبآ   یاههاچ   یاههاچ لرتنک   لرتنک هلت   هلت وو   لرتنک   لرتنک گنیروتینام ،  ،  گنیروتینام متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط هعلاطم ،  ،  هعلاطم ناونع : : ناونع 5050

یدازآ یدازآ هجرد   هجرد ودود   یهد   یهد تیعقوم   تیعقوم زیم   زیم ناونع : : ناونع 5151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف یا  هقطنم  قرب  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 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6371482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب سراف و  ناتسا  حطس  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000853 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  یمیرک  سدنهم  یاقآ  هرامش 07123142221  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسوی  لیاف 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32359047-071 :: 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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب رهشوب وو   سراف   سراف ناتسا   ناتسا حطس   حطس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5252

قیقد قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 160 ھحفص 37 
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قیقد رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000929 زاین :  هرامش 

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

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ترارح روتکتد  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دود روتکتد  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یفارگوتامورک روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یرادار روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نودار روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

سناسرولف روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کینسرآ روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ادص روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ  ددرگ .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223334-074 :: 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

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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  مالیا  ناتسا  یس  یپ  زکرم  قیرح  نالعا  لنپ  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002698 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا هک  یناگدننک  تکرش  ( 2 .دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب  دادرارق  ینوناق  تاروسک  تخادرپ  ددرگ و  یم  راذگاو  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  راک  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفص 09188427544 سدنهم  یگنهامه.دندرگ : یم  فذح  نایضاقتم  تسیل  زا  دنیامنن ، یراذگراب  داتس  هناماس  رد  لماک  تروصب  ار  ءاهب  مالعتسا 

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

33381489-084  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6372485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم داتس  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یربهارو  تاریمعتو  یرادهگن   . سیورس  . تامدخ یراذگاودادرارقدقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003000000075 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعومجمزا دیدزابو  یزکرم  داتس  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یربهارو  تاریمعتو  یرادهگن   . سیورس  . تامدخ یراذگاودادرارقدقع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایرهاط 88601593 یاقا  اب  یگنهامهو  تسا  یرورض 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا لنپ   لنپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5454

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یربهار   یربهار وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  . . سیورس سیورس  . . تامدخ تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 160 ھحفص 39 
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ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6372572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

115 یناشن شتآ  سکاب  قیرح 38  نالعا  یساش  رلکنیرپسا 82  روتکتد 780 یاراد 400  هک  یرادا  یربراک  هقبط  نامتخاس 18  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  لوسپک 

1101092036000127 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

نالعا یساش  رلکنیرپسا 82  روتکتد 780 یاراد 400  هک  هتفرشیپ  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  هناماس  هب  زهجم  یرادا  یربراک  هقبط  نامتخاس 18   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  لوسپک   115 یناشن شتآ  سکاب  قیرح 38 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314266-021  ، 81314023-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  لنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000477 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  لیاف  رد  الاک  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7155615555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تسپ ، نابایخ  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250001-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37250002-071 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5656

قیرح قیرح نالعا   نالعا لنپ   لنپ 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 160 ھحفص 40 
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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 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  سیورس  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000271 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/12/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233300-035  ، 38251752-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6372991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE&GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000763 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شتآ رد  سفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ سیورس   سیورس وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5858

FIRE&GAS FIRE&GAS DETECTORDETECTOR 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 160 ھحفص 41 
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(( یهگآ یهگآ   5151 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم  تراک  هارمه  هب  وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000396 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تراک   تراک هارمه   هارمه هبهب   وکسیس   وکسیس رتور   رتور 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 160 ھحفص 42 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنر کی  گم و  دناب 150  یانهپ  اب  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000036 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یصاصتخا طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  تدمب 10  ینف  سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصن ،  لیوحت ،  زا  سپ  تخادرپ   – 1

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  لاسرا و  یاه  هنیزه  هیلک   – 2
دشاب یم  رغت  لباقریغ  هدش  هئارا  هصخشم   – 3

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

35246580-041  ، 33355921-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنر جنر کیکی   وو   گمگم     150150 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 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 160 ھحفص 43 
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زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6371630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000134 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32507008-026  ، 32563216-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32563219-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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

6371662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم ) یمازلا یراذگ  تمیق  زا  لبق  سانشراک  اب  سامت  یگنهامه و  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09363410993 یرافغ

1101050259001692 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1,324 دادعت : 

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

تسویپ قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 3  / ناتسرامیب رابنا  لیوحت  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ماکاتید   ماکاتید دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 6262

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6363

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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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  اب  سامت  دادرارق ،  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط   EMC Unity600 زاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدومحم یاقا   64572603

1101001017000871 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC Unity600EMC Unity600 زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 160 ھحفص 45 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3654146
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gvtx87ggfe7jz?user=37505&ntc=6371677
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6371677?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  یرتویپماکتازیهجت  ریاسو  رتویپماک  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000209 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات مدعو  طیارشاب  تقباطم  مدع  تروصرددشاب  یتکرش  یتناراگ  یارادو  لانیجرواوون  تاعطق  تسا  یمازلا  یتسویپ  تسیل  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگرابو رهم  یتسویپ  تاصخشم  مرفدوبدهاوخ  هام  هسرثکادحو  هنفهود  لقادح  ینف  لوئسم  داتو  لیوحت  زادعب  تخادرپ  - دش دهاوخ  تدوع  ینف  لوئسم 

دوش

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020014000295 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفنف -- رتنیرپ رتنیرپ -- چوس چوس -- یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6565

هکبش هکبش بایریسم ) ) بایریسم  ) ) رتور رتور ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاررقم میظنت  نامزاس  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  زوجم  ذخا  اب  هارمه  ( سابعردنب یرادرهش   } میس یب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . روشک ییویدا 

1101004916000094 زاین :  هرامش 
سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

.دیدرگ یراذگراب  زاین  دروم  تاخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6371931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000033 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

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

AM271-11M| یآ سا  ما  | چنیا ات 21.9   20 ( | سیک نودب   ) هچراپکی رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسارخ یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  و  دشاب ) یکی  هناماس  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  تمیق   ) یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلیمکت تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  تهج  ریلد  یاقآ  هرامش 09365611852  اب  سامت  سردم 41  شبن  یبونج 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب هکبش   هکبش وو   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت یقرب  لرتنک  تومیر  یتسد و  یقرب  چنیو  یدنب  هتسب  رهم  تاقلعتم  یاراد  یچنیو  یرتم  یپوکسلت 17  یتارباخم  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یکشزپ  مولع  هاگشناد  رابنا  رد 

1101060040000575 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم جرب  ای  لکد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هاگشناد رابنا  رد  لیوحت  یقرب  لرتنک  تومیر  یتسد و  یقرب  چنیو  یدنب  هتسب  رهم  تاقلعتم  یاراد  یچنیو  یرتم  یپوکسلت 17  یتارباخم  لکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  زاریش  یکشزپ  مولع 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305410-071  ، 32331028-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6372246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر وو   یتسد   یتسد یقرب   یقرب چنیو   چنیو یدنب   یدنب هتسب   هتسب رهم   رهم تاقلعتم   تاقلعتم یاراد   یاراد یچنیو   یچنیو یرتم   یرتم یپوکسلت  1717   یپوکسلت یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد ناونع : : ناونع 6969

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماگ قاروا  قیرطزا  تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  چوس  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ تردق  ظفح  تخادرپ  نودب  1402/08/30 دیسررساب 0208131

1101000060000804 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 31 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/21 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
یردنکسا سدنهم   09151184052 هباشمدکناریا.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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب کیتامروفنا  یاروش  زوجم  یاراد  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  تکرش 

1101030453000044 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  زاگ   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - یزادنا هار  بصن و  مارمه  هب  یبناج  مالقا  کر و  دیرخ   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000144 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - یزادنا هار  بصن و  مارمه  هب  یبناج  مالقا  کر و  دیرخ   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6121525-025  ، 36361211-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36630012-025 :: 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 لباک   لباک ناونع : : ناونع 7171

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن مارمه   مارمه هبهب   یبناج   یبناج مالقا   مالقا وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  هیارک  نانمض  ددرگ  هئارا  تمیق  نارهت  رهش  زا  طقف  دینک و  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  یمارگ  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  دشاب و  یم 

1101003290000162 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

HZ|D123RT| راد شوپرد   | هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 332 دادعت : 

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

امتح دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیارک  نانمض  ددرگ  هئارا  تمیق  نارهت  رهش  زا  طقف  دینک و  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HZ|D123RTHZ|D123RT || راد راد شوپرد   شوپرد  | | هکبش هکبش لباک   لباک تیریدم   تیریدم لنپ   لنپ هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 7373

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

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

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

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

6372361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  تمیق  هیارا  هب  مزلم  هدنشورف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیمکت هب  مزلم  هدنشورف 

دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  مرف 
1101000203000032 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

DSL-AX82U لدم | سوسیا یراجت  مان  | رتور - مدوم  | مدوم الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  سانجا  هیلک  بصن  لیوحت و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه سدنهم  یاقآ  یلامتحا 09166635503  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  نفلت 

6813768514 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  نادیم   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121150-066  ، 33191255-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33191709-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DSL-AX82UDSL-AX82U  لدم لدم || سوسیا سوسیا یراجت   یراجت مان   مان || رتور رتور -- مدوم مدوم  | | مدوم مدوم ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 2  هب  لاناک  ینابیتشپ 3  تیلباق  اب   UHF همانرب هس  یتاو  ولیک  رنیابمک 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000528 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
FC81T| بایارف  | هکبش رنیابمک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هیحبص 22166113 /  ینف :  یراط 22166413  یلام :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 دادعت   دادعت هبهب   لاناک   لاناک ینابیتشپ  33   ینابیتشپ تیلباق   تیلباق اباب     UHFUHF  همانرب همانرب هسهس   یتاو   یتاو ولیک   ولیک   66 رنیابمک   رنیابمک ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 1  هب  لاناک  ینابیتشپ 3  تیلباق  اب   UHF دناب همانرب  ود  یتاو  ولیک  رنیابمک 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000527 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
FC81T| بایارف  | هکبش رنیابمک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هیحبص 22166113  ینف :  یراط 22166413  / یلام :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  هلاس و  هنازخ 3  دانسا  تخادرپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاوامس سدنهم   09120385473 سامت هرامش  .تسیمازلا  تکرش  کرادم  یرازگراب  .تسویپ  لیاف  قبط  تنرتنیا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092062000029 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاوامس سدنهم   09120385473 سامت هرامش  .تسیمازلا  تکرش  کرادم  یرازگراب  .تسویپ  لیاف  قبط  تنرتنیا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449616535 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ، ییوجشناد تنواعم  ناریا  هاگشناد  دالیم  جرب  بتج  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88610115-021  ، 88609010-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88610110-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   11 دادعت   دادعت هبهب   لاناک   لاناک ینابیتشپ  33   ینابیتشپ تیلباق   تیلباق اباب     UHFUHF  دناب دناب همانرب   همانرب ودود   یتاو   یتاو ولیک   ولیک   66 رنیابمک   رنیابمک ناونع : : ناونع 7676

تنرتنیا تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  یمسر  روتکاف  اتفا و  هدننک  نیمات   cisco c9200l-24t-4g-e چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000136 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  دشاب  هتشاد  یمسر  روتکاف  اتفا و  هدننک  نیمات   cisco c9200l-24t-4g-e چیئوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب هتشاد   هتشاد یمسر   یمسر روتکاف   روتکاف وو   اتفا   اتفا هدننک   هدننک نیمات   نیمات   c isco c9200 l-24t-4g-ec isco c9200 l-24t-4g-e چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

الاک الاک ملق   ملق 2222 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  22 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006511 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 26,840 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کج الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

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

تروصبدیرخ.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . تسیمازلا داتس  هناماسرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا 

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کوتسا ریغ  لانیجروا و  () تسویپ تسیل  قبط  ) C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001039000017 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  زاین  خساپ  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قبط  تروپ )  چیئوس 24  روتروناک -  ایدم   ) هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000746 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( ماگمه یرون  هکبش   ) SONET هکبش تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  ناگدنشورف  دروم  رد  مهم  تاکن  دشابیم .  یمازلا  اضما  رهم و  اب  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زادرپراک   02123945325/09300930547.

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

C2960  X-24 TSLC2960  X-24 TSL چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   ، ، C2960  X-48TSLC2960  X-48TSL چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 8080

 ( ( تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس روتروناک -  -  روتروناک ایدم   ایدم  ) ) هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6372593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم   poe هکبش چوس  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003452000049 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم   poe هکبش چوس  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515796957 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  تیریدم  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305111-077  ، 33543277-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33543282-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم   poepoe هکبش   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat6 utp 305m هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000446 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دوش لاسرا  یرتم  لباک 305  هقلح  بسح 4  رب  تمیق   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  **

درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2 
لاقبرهاط 09166145774 سدنهم 

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

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

42422049-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat6  utp 305mcat6 utp 305m  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8383

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003090 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ویدار یلصا  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ویدار هب  یسرتسد  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ویدار هب  یسرتسد  تازیهجت  الاک :  مان 

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

وشلباک الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
Cat6| تروپ  NPP-C61BLK241|24| کنیل - ید |SFTP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

Cat6| تروپ  DL24|24| کنیل - ید |STP  | لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / دشاب یم  لاس 1402  جرب 3  یلام  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هنومن  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ورین 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدادزکرم هکبش و  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  لیاف 
1101000002000129 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدادزکرم هکبش و  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدادزکرم هدادزکرم وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   24Core SM یدنق - دیهش  یکاخ  دلیف  هلژ  یرون  ربیف  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000147 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یرون ربیف  لباک  الاک :  مان 

مرگولیک 2,000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  هاگدورف  ات  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

الاک لاسرا  زا  سپ  یدقن و  تخادرپ 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000235 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.دشابیم  تسویپ  تساوخرد  تسیل.دشابیم  هدننک  نیمات  دهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدجسم سانشراک   09169438335 .ددع 4 دراه.هام تخادرپ.دوش 1  تسویپ 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاخ یکاخ دلیف   دلیف هلژ   هلژ یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

هکبش هکبش هبهب   لصتم   لصتم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش  تاصخشم و  قبط  کیتورکیم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طخ  تکرش  لیوحت  لحم  الاک و  عون  اب  بسانتم  هدنشورف ، هنیزه  اب  الاک  لاسرا  لمح و  - 

1101001105003672 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UAP-LR| کیبوی  | میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 
نیبرود هیذغت  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب الاب  هب  سنسیال 4  یتناراگ و  لاس  یاراد 1  کیتورکیم  تازیهجت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مادقا  تساوخ  رد  لاطبا  هب  تبسن  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  رادیرخ  لیوحت  تسیاب  یم  دنفسا  هبنش 23  هس  خیرات  ات  اتیاهن  اهالاک  -

تخد 09131889319 فجن  - 
هزور هیوست 20  -

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8888
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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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج متسیس  ژاتنوم  بصن و  میدق ، ریوصت  متسیس  ژاتنومد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000269 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/01/09 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  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 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یهاگتسیاو  ینایم  کالب  یاه  چیپوسریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000280 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 2 دادعت : 
1402/03/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصبار ( تارغتو سیسات  یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناراکنامیپ.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم 

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج متسیس   متسیس ژاتنوم   ژاتنوم وو   بصن   بصن میدق ، ، میدق ریوصت   ریوصت متسیس   متسیس ژاتنومد   ژاتنومد ناونع : : ناونع 8989

یهاگتسیاو یهاگتسیاو ینایم   ینایم کالب   کالب یاه   یاه چوسریمعت   چوسریمعت ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  SC2 زکرم رد  یرون  ربیف  نژویف  ارجا و  لنپ ،  چپ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002703 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(| PE  ) نلیتا یلپ   | 7| وکنیل | یکیتسالپ شکور  اب  اکیلیس  (| single mode  ) یتلاح کت  یرون | ربیف  لباک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت زیربت   SC2SC2 زکرم   زکرم ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف نژویف   نژویف وو   ارجا   ارجا لنپ ،  ،  لنپ چپچپ   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت و ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس و  قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  زیهجت و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یراذگراب 

1101094930000041 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس و  قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  زیهجت و  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816843833 یتسپ :  دک  نامتخاس 7 ،  پچ  تمس  رهمگرزب 4 ،  نابایخ  رهمگرزب ،  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریز ریز ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع تازیهجت -  -  تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هکبش ،  ،  هکبش یشک   یشک لباک   لباک رورس (  (  رورس قاتا   قاتا لیوحت   لیوحت وو   ارجا   ارجا تخاس ،  ،  تخاس نیمات ،  ،  نیمات یراذگاو :  :  یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...(  ...( وو رورس   رورس قاتا   قاتا بذاک   بذاک فکفک   وو   فقس   فقس یارجا   یارجا قیرح -  -  قیرح دضدض   راوید   راوید ارجا   ارجا قیرح -  -  قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا هزاس -  -  هزاس تخاس   تخاس

9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یا  هداج  یامورت  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخم قبط  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسیل  هعلاطم  زا  سپ  هدیدرگ ، هئاراپ  تسیل  رد  یتساوخرد  تمدخ  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن مادقا  روکذم 

1101095269000002 زاین :  هرامش 
نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یا  هداج  یامورت  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
تعاس رفن  1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  رد  هدش  مالعا  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یدربهار و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193713111 یتسپ :  دک  امورت ،  تاقیقحت  زکرم  انیسروپ - ینامرد  شزومآ  زکرم  وجمان -  نابایخ  تشر -  نالیگ - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311472-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33311472-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6371521 رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هحفص 85)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینف6371788 هنیاعم  زکرم  یلرتنک  تازیهجت  یا و  هنایار  هکبش  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
نیگنس ناگوان 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6371967 ریاس  تقرس و  نالعا  هاگتسد  نویزیولت ، رتویپماک ، هتسب ، رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6372019 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  هحفص 33)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتظافح6372071 ینمیا و  ینف ،  تامازلا  تاریهجت و  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6372229 رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تبث6372267 یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  بصن  هعسوت و  یرادهگن ، ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع 
یکیفارت تافلخت 

هحفص 71) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6372347 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 85)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 160 ھحفص 68 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6372413( یصاصتخا یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6372464 چیئوس  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6372603 نودب   SG310 لاوریاف ددع  کی  سنسیال ، نودب   SG230 لاوریاف ددع  هحفص 16)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهتیاسریز6372638 ورین و  ترازو  یلصا  تیاس  بو  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروانف6372653 اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو 
تاعالطا

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزومآ6372717 نیپمک  هحفص 16)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرگ6372732 تسویپ  اضما  رهم و  لیاف  یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزومآ6372734 هاگیاپ  هحفص 16)داجیا 80  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6372947 هریخذ  - کر  - یتینما هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 160 ھحفص 69 
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ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لاتیجید  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093587000364 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یجورخ شیامن  لاتیجید  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

 ( اه مرف  یراذگراب  لیمکت و  دشاب (  یم  ینف  داهنشیپ  هارمهب  تسویپ  یاه  مرف  یسررب  تامالعتسا  یبایزرا  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33411584-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب  ابص  نارتسگ  تخوس  یهافر  یتامدخ  عمتجم  یناسر  عالطا  ولبات  هاگتسد  کی  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000251 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 9494

یناسر یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9595

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  2020   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  نمس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000835 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 1,300 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح هاش   09112207158 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745701-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44737524-011 :: 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 قبط   قبط نمس   نمس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هس  هقطنم  رد  عقاو  مهن  لپ  ریسم  فالع و  دیهش  نابایخ  ریسم  یامنهار  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000065 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن )  دیرخ و  یتسویپ (  دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئازا 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6371636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوناق تاروسک  هیلک  - تسویپ تاصخشم  قبط  ( لوطرتم 150000  ) رهش حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب 

1101005785000179 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  150000 دادعت : 

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

راکنامیپ هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - تسویپ تاصخشم  قبط  ( لوطرتم 150000  ) رهش حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898

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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دهشم هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/26570 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/1813:30:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 13:30:001401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371763 :: هرازه هرازه :: 1401/12/2009:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهب 1402 زا  لابقتسا  هقطنم 5  حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ  یارجا  عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب تبسن  یرادرهش  یفاک  تیفرظ  مدع  تروص  رد  هدوب و  رودنو  هناماس  رد  یفاک  دازآ  تیفرظ  نتشاد  هب  طونم  نویسیمک  هسلج  نامز  رد  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب 

هدیسر هدننک  تکرش  اضما  هب  دیاب   ...( نامیپ و یمومع  یصوصخ و  طیارش  ، تمیق مالعتسا  مرف  زا  معا  ) مالعتسا دانسا  هیلک  .دیامن 2- یم  مادقا  تکاپ  نتشاذگ  رانک 
 - یقیقح ) صخش مان  صخش :  تاصخشم  جنپ 4 - هقطنم  هناخریبد  لیوحت  هناخریبد ب - رد  تبث  - فلا مالعتسا :  یاهتکاپ  لیوحت  .دریگ 3 - رارق  تکاپ  لخاد  و 
جرد ( A4 تکاپ ) مالعتسا تکاپ  یور  رد  بوتکم  تروصب  سردآ  نفلت و  یقوقح ,) ) لماع ریدم  مان  مالعتسا ,  عوضوم  یقوقح , )  - یقیقح  ) یلم هسانش  یقوقح , )

 . دشاب یم  تیاس  رد  هدش  مالعا  نامز  ات  طقف  مالعتسا  تاکاپ  لیوحت  .دوش 5 -

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر دقاف  هبتر  لقادحیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  2

یزادرپراک دحاو  هقطنم 5  یرادرهش  ناخ 15  کچوک  ازریم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131294261 نفلت :   :: نفلت ets.mashhad.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالگهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ یناریسکات و  دحاو  دات  دیرخ و  مالعتسا  گرب  تسویپ  هب  گنر  نودب  رهش  حطس  50و35 )  ) لوادج یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرهش

1101090595000310 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 35000 دادعت : 

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

یرهش تامدخ  یناریسکات و  دحاو  دات  دیرخ و  مالعتسا  گرب  تسویپ  هب  گنر  نودب  رهش  حطس  50و35 )  ) لوادج یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا نآ  ددجم  یراذگراب  یداهنشیپ و  تمیق  جرد  سرتسد 2 . رد  سامت  هرامش  جرد  . 1

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402 راهب   راهب زازا   لابقتسا   لابقتسا   55 هقطنم   هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9999

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 100100

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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هردناوید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  یقفاوت  تروص  هب  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101090341000167 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت لرتنک  هناوتسا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
یکیفارت عنام  هلول  ای  طورخم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  زاین  دروم  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت عنام   عنام هلول   هلول ایای   طورخم   طورخم کیفارت - - کیفارت لرتنک   لرتنک هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 160 ھحفص 74 
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نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KDT نولا دنتسا  ناوخ  کالپ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003565000042 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لاسرا  لماک  تاحیضوت  اب  دوخ  داهنشیپ  تسا  دنمشهاوخئ  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618734153 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یباراف  راولب  افش - ار  راهچ  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120004-034  ، 32120001-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32113609-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب  نارهت  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  درادناتسا  یکیتسالپ  هاگتعرس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000250 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KDTKDT نولا   نولا دنتسا   دنتسا ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 102102

یکیتسالپ یکیتسالپ هاگتعرس   هاگتعرس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 160 ھحفص 75 
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز رهش  یکیفارت  تافلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  بصن  هعسوت و  یرادهگن ، ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005220000291 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نژورتسکا (  یشک  طخ  یضرع و  یلوط و  لبمار  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000247 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس بصن   بصن وو   هعسوت   هعسوت یرادهگن ، ، یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 104104

نژورتسکا نژورتسکا یشک   یشک طخطخ   وو   یضرع   یضرع وو   یلوط   یلوط لبمار   لبمار تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 160 ھحفص 76 
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نیمارو یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم هارمهب  هلاسکی  تنامض  یاراد  یئزج  ود  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005049000023 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نیمارو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتمولیک 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب رتم  یتناس  ضرع 15 هب  نورکیم و  تماخضب 2000 ارجا  زا  سپ  گنر  تماخض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  عطقنم  تروصب  رتمولیک  رهچ  ودتمم  تروصب  یروحم  یشک  طخ  زا  رتمولیک  کی 

.دشاب نیمارو  رهش  طیحم  رد  لاسکی  لقادح  یراگدنام  تنامض  اب  کی  هجرد  یئزج  ود  عون  زا  گنر 

3371813415 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  یدنبرمک  تارادا  عمتجم  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242525-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36286449-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی یرادرهش  ود  هقطنم  حطس  رد  اه  لیردراگ  اه و  هدرن  اهلودج ، گنس  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096504000021 زاین :  هرامش 

دزی ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913763673 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36245794-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36245794-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلاصم حلاصم هارمهب   هارمهب هلاسکی   هلاسکی تنامض   تنامض یاراد   یاراد یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 106106

دزی دزی یرادرهش   یرادرهش ودود   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   اهاه   لیردراگ   لیردراگ وو   اهاه   هدرن   هدرن اهلودج ، ، اهلودج گنس   گنس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 160 ھحفص 77 
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نیمارو یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم هارمه  هب  ییزج  ود  گنر  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005049000024 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نیمارو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتمولیک 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب رتم  یتناس  ضرع 15 هب  نورکیم و  ارجا 2000  زا  سپ  گنر  تماخض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  عطقنم  تروصب  رتمولیک  راهچ  دتمم و  تروصب  طوطخ  زا  رتمولیک  کی 

نیمارو رهش  طیحم  یارب  لاسکی  تنامض  یاراد  ییزج و  ود  عون  زا  گنر 

3371813415 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  یدنبرمک  تارادا  عمتجم  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242525-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36286449-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلاصم حلاصم هارمه   هارمه هبهب   ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 160 ھحفص 78 
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هاشنامرک هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طونم یدقن  ریغ  تروصب  تخادرپ.دشاب  لماک  رادناتسا  یاراد.یتسویپ  تسیل  ساسا  رب  تیالو  لپ  یزادرپرون  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  زکرم  یرادرهش  فرط  زا  رابتعا  نیمات  هب 

1101050175000027 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دهروا روتکژورپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مان.تسا راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپو  روتکاف  هئارا  .تسویپ  تسیل  ساسا  رب  هطوبرم  لیاسو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قبط  راک  یارجا  دیرخ و  کالم.دشاب  یم  دادرارق  دیرخ  دنیآرف  همادا  یارب  افرص  شرامش  دحاو  الاک و 

6715913145 یتسپ :  دک  هقطنم 5 ،  یرادرهش  ملعم - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34244443-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34293433-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  یکیفارت  گنر  یدادعت  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092725000248 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناکوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

-1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  یکیفارت  گنر  یدادعت  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951867963 یتسپ :  دک  ناکوب ،  یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نابایخ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222800-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46222800-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ یزادرپرون   یزادرپرون یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر یدادعت   یدادعت هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 160 ھحفص 79 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تاصخشم  دادعت و  هب  وزیاس  رد  ناملآ  لوفاروا  تکرش  لوصحم  هلاس  یسدنهم 7  هدر  گنربش  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001144000215 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( گنربش  ) رادغارچ یولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زور  تخادرپ 25  دوشیم -  هداد  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  تسا -  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09149151464 نایربکا یاقآ  لاوئس  هنوگره  دنیامن  هئارا  اجکی  یلک و  تمیق  مالقا  لک  یارب  دنیامن - تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  - 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گنربش گنربش  ) ) رادغارچ رادغارچ یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 160 ھحفص 80 
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دابآزگس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  رهش  حطس  رباعم  ینتب  لوادج  ریگتعرس و  ، هدایپ رباع  طوطخ  ، رباعم یروحم  عطقنم  طوطخ  یزیمآ  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ هگرب 

1101005087000012 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  دابازگس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/21 زاین :  خیرات 
ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یناسنا  یورین  تاودا و  حلاصم و  ، لمح یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3453111113 یتسپ :  دک  دابآزگس ،  یرادرهش  نازابناج  راولب  دابآزگس  رهش  ارهز ،  نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34363999-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34363453-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000199 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارت تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ینتب   ینتب لوادج   لوادج وو   ریگتعرس   ریگتعرس ،، هدایپ هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ ،، رباعم رباعم یروحم   یروحم عطقنم   عطقنم طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ هگرب   هگرب

1 121 12

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 160 ھحفص 81 
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زاریش هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098262000011 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

اهب تسرهف   1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تفایرد و  اه  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7157793511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  یناشن  شتآ  بنج  - یزاریش تصرف  راولب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37242774-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناسر6373099 عالطا  ولبات  هاگتسد  کی  بصن  هحفص 69)تخاس و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 160 ھحفص 82 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمهب  ددرت  رپ  طیحم  صوصخم  داعبا 1.0*2.2  رد  یمشچ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003034000074 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
برد یمشچ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لحم  رد  هیلخت  یریگراب و  قن  لمح و  هنیزه  دشاب -  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  دنمشوه  سدنهم  یاقآ  نفلت 09051140557  هرامش  اب  لاوس  تروص  رد 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66465132-021 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب ددرت   ددرت رپرپ   طیحم   طیحم صوصخم   صوصخم   2 .22 .2 ** 1 .01 .0 داعبا   داعبا ردرد   یمشچ   یمشچ برد   برد ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 160 ھحفص 83 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3654982
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m96l7d57rwf33?user=37505&ntc=6372141
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


طسوتم نایدوم  یتایلامروما  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 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یا  هشیش  برد  بصن  ارجا و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  حرش  هب  تایئزج 

1101093385000047 زاین :  هرامش 
طسوتم نایدوم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

یریما 09363895586) سدنهم  دیدزاب -  تهج  یگنهامه  ) دشاب یم  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  راک  ینمیا  یراکنامیپ و  تیحالص  هدوزفا ، شزرا  یهاوگ  ندوب  اراد 

دوش یراذگراب  هناماس  رد  تادنتسم  کرادم و  یمامت 

1587773611 یتسپ :  دک  کالپ 314 ،  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88512288-021  ، 88743697-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88512288-021 :: 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

زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005462000086 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هگنل ود  یدورو  تیگ  الاک :  مان 

عبرم رتم  6 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  تیگ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139883678 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  مود  یالیو  ناقهد  شبن  یتشهب  دیهش  راولب  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4474422-0263  ، 34433010-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34433002-026 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1161 16

هگنل هگنل ودود   یدورو   یدورو تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 160 ھحفص 84 
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ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  بعش  حطس  رد  یدالوف  یقرب  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005847000016 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دوجوم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  دیق  زا  سپ  دولناد و  ار  تمیق  داهنشیپ  مرف 

6134814637 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  رکشین  لته  زا  دعب  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724940-061  ، 3342400-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3342400-061 :: 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

6371727ACS یسرتسد لرتنک  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا بعش   بعش حطس   حطس ردرد   یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 160 ھحفص 85 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3655582
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6371518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  هاگشناد  یریوصت  شیاپ  متسیس  لوا  زاف  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هیارا  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  دیاب  تمیق 

دوش قاصلا  اضما و  رهم و  تسویپ  کرادم 
1101004519000322 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222282-077  ، 12220275-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس لوا   لوا زاف   زاف مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 160 ھحفص 86 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3653976
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لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6371521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000066 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

بصن دزمتسد  1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تازیهجت مالقا و  1 دادعت : 

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

کرادم تسویپ  نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .لیبدرا  یزکرم  هبعش  نکسم  کناب  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تبث  هناگادج  مالقا  ترجا و  تمیق.تسیمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  تیریدم  لحم  رد  هشقن  یسررب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش قرب ، ، قرب تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ناتسرامیب  رابنا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030527000159 زاین :  هرامش 

نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66930024-021 :: 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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

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

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

6371671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR304-32X لدم دراه  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  زکرم  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسکیپاگم  هتسب 8  رادم  نیبرود  ددع   8
لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  ددع   12

POE چوس هاگتسد   3
1101005433000015 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  الماک  یتساوخرد  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133733676 یتسپ :  دک  -پ 38 ،  یندم یمطاف و  نیب  - سردم نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330391-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33731901-061 :: 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

یتراظن یتراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناهج ثاریم  هطوحم  ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هیهت و  ) ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  نکاما  اههبذاج و  یفرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  یلاع  راهچ  هبتر  ( لیبنزاغچ

1101005351000493 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

ندوب ارادو  تمیق  دروآرب  یاهمتیآ  زیلانآ ٪100  هیارا  هناماس و  رد  کرادم  یراذگراب  و  سروبدک ، ، هارمه هرامش  ، تکرش تادنتسم  کرادم و  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم قاروا  دقن و  تروص  هب  رابتعا  نیمات  تسیمازلا  یعامتجا  روما  راک و  لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ 

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35530381-061 :: 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

هطوحم هطوحم ییانشور   ییانشور وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 160 ھحفص 90 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3653037
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h54yln6ka7rkq?user=37505&ntc=6371736
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6371736?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هداد  حیضوت  شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب  نوتیارب  یگمه  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش مالعا  اوهاد  هناماس  ساسا  رب 

1101001585000019 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شورف زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب  نوتیارب  یگمه  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516673351 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  دیشر  هجاوخ  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526921-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32525375-081 :: 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

ربرب هدش   هدش هداد   هداد حیضوت   حیضوت شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   نوتیارب   نوتیارب یگمه   یگمه تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
هدش هدش مالعا   مالعا اوهاد   اوهاد هناماس   هناماس ساسا   ساسا

124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ هبتر  ( شوش هزوم  ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هیهت و  ) ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  نکاما  اههبذاج و  یفرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا یلاع  یاروش 

1101005351000495 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

ندوب ارادو  تمیق  دروآرب  یاهمتیآ  زیلانآ ٪100  هیارا  هناماس و  رد  کرادم  یراذگراب  و  سروبدک ، ، هارمه هرامش  ، تکرش تادنتسم  کرادم و  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم قاروا  دقن و  تروص  هب  رابتعا  نیمات  تسیمازلا  یعامتجا  روما  راک و  لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ 

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35530381-061 :: 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

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6371967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوم هزوم ییانشور   ییانشور وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 125125

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   تقرس   تقرس نالعا   نالعا هاگتسد   هاگتسد نویزیولت ، ، نویزیولت رتویپماک ، ، رتویپماک هتسب ، ، هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 160 ھحفص 92 
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.تسویپ تادنتسم  قباطم  تازیهجت  ریاس  تقرس و  نالعا  هاگتسد  نویزیولت ، رتویپماک ، هتسب ، رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005380000110 زاین :  هرامش 

قرب عیزوت  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
لزنم ریگدزد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یتوص ییوئدیو و  یتینما  هدننک  طبض  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

هکبش کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هکبش کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813774979 یتسپ :  دک  ردص ،  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235250-086  ، 32224024-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32242007-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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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سراف ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- داتس یزکرم  نامتخاسزا  یریوصت  شیاپ  هب  طوبرم  تازیهجت  ، لماعریغ دنفادپ  لحم  زا  تکرش  تاسیسات  نکاما و  زا  تظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هام کی  ارجا  تدم  - لماعریغ دنفادپرابتعا 

1101005669000414 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنفادپرابتعا - داتس یزکرم  نامتخاسزا  یریوصت  شیاپ  هب  طوبرم  تازیهجت  ، لماعریغ دنفادپ  لحم  زا  تکرش  تاسیسات  نکاما و  زا  تظافح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هام کی  ارجا  تدم  - لماعریغ

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435152-071  ، 38435170-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38435171-071 :: 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

ناتسرهش دابآردنلق  شخب  ناجدمحم  جاح  زیراک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامیرف

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

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

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

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

6371998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  جردنم  تسرهف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095735000002 زاین :  هرامش 

نامیرف ناتسرهش  داباردنلق  شخب  ناجدمحم  جاحزیراک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نامیرف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  تسویپ  تسرهف  قبط  الاک  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9395113535 یتسپ :  دک  ناجدمحم ،  جاحزیراک  یاتسور  نامیرف  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34602400-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34602400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501134049254 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:15  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372071 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15:30   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح ینمیا و  ینف ،  تامازلا  تاریهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لقادح تامدخ -  ناراکنامیپ -  هبتر 7  لقادح  تازیهجت -  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تاموزلم تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 6  لقادح   - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 7 

 - ناگدنشورف یناشن - شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -  یاه  هتشر  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح 
هتسب رادم  نیبرود  دیلوت 

تیاس  دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
09153256596 نفلت :  یزادرپراک  یرادا  نامتخاس  یمالسا  بالقنا  نادیم  ینامیلس  مساق  دیهش  هارگرزب  هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: 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

یتظافح یتظافح وو   ینمیا   ینمیا ینف ،  ،  ینف تامازلا   تامازلا وو   تاریهجت   تاریهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 160 ھحفص 95 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  لدم و  هارمه  هب  تسویپ و  لوادج  حرش  هب  نابیتشپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003570000017 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

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

دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  اه  الاک  تامازلا  تاصخشم و  افطل  افطل 

ییایرا یاقآ  سامت 09177425516  هرامش   - ینف تامازلا  لدم و  هارمه  هب  لیذ و  لوادج  حرش  هب  نابیتشپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ 

7591719475 یتسپ :  دک  هیملع ،  هزوح  بنج  - یرهطمراولب - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345092-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342793-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تامازلا   تامازلا وو   لدم   لدم هارمه   هارمه هبهب   وو   تسویپ   تسویپ لوادج   لوادج حرش   حرش هبهب   نابیتشپ   نابیتشپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هریغ  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030231000004 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916673898 یتسپ :  دک  رنهاب ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37244041-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37244556-035 :: 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

نیارفسا یرادرهش   :: 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 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

6372255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  هنومن  تاصخشم و  قبط  لکش  (T  ) یت یرتم  هفرط 6  ود  یوزاب  اب  یرتم  یهجو 7  دنچ  نیبرود  هیاپ  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005344000102 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نیارفسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لپونوم ای  هیاپ  کت  لکد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم یلیم  اهوزاب 4  قرو  رتم و  یلیم  تماخض 6  هیاپ  هندب  قرو  لکش  (T  ) یت یرتم  هفرط 6  ود  یوزاب  اب  یرتم  یهجو 7  دنچ  نیبرود  هیاپ  لکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نولباش رتم و  یتناس  لوط 130 هب  هرمن 25  تلوب  ددع   4 دادعت هیاپ  ره  یازا  هب  تسویپ و  هنومن  قبط  درادناتسا  هزیناولاگ  مامت 

9661647847 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  یرادرهش  نیارفسا  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222611-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37222612-058 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131

(( TT  ) ) یتیت یرتم   یرتم   66 هفرط   هفرط ودود   یوزاب   یوزاب اباب   یرتم   یرتم یهجو  77   یهجو دنچ   دنچ نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ لکد   لکد ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 160 ھحفص 97 
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ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ربارب  رزیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001463000027 زاین :  هرامش 

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

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قبط  یراتساوخ  دراوم  دشابیم  - هباشم  باختنا  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003656000029 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  الاک  لیوحت  نامز  رد  یتناراگ  گرب  هئاراو  هدوب  یتناراگ  هام  یراد 36  مزاول  هیلک  دشاب -  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن جرد  روتکاف  شیپ  رد  ور  یداهنشیپ  دنرب  دشایم -  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب - 

5715675434 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  هدکشناد   هار  راهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458524-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33458524-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیاروتوم رزیاروتوم زنل   زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 133133

HFW1400DPHFW1400DP  لدم لدم || اوهاد اوهاد  | | یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 160 ھحفص 98 
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نامرک بونج  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004279000170 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861834895 یتسپ :  دک  یبونج ،  ملسموبا  نابایخ  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43212042-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43214757-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 160 ھحفص 99 
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مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2- دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تامزلا 

1101004344000030 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط ینف  تامزلا  -3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2- دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  -4 دشاب یم  یرورض  تسویپ  لیاف 

6931834614 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  ادهشلادیس -  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو -  یرتم   24 مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381900-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342011-084 :: 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 تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 160 ھحفص 100 
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ناگرگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابآ  ضیف  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101349000001 زاین :  هرامش 

ناگرگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  ضیف  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4934161394 یتسپ :  دک  دابا ،  ضیف  یاتسور  یزکرم ، شخب  ناگرگ ، ناتسرهش  ناتسلگ ، ناتسا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32171169-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32171169-017 :: 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

جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000291 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32505536-026 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 137137

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 138138

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

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

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

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

6372763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتیبرادم 8 نیبرود  ددع  گم و 7  ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دراه و 5  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  زکرم  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گم

1101003452000050 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/06 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1402/01/06 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گم هتیبرادم 8  نیبرود  ددع  گم و 7  ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دراه و 5  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  زکرم  هاگتسد  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515796957 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  تیریدم  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305111-077  ، 33543277-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33543282-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گمگم   88 ماد   ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 وو   دراه   دراه   44 لاناک   لاناک   3232 ریواصت   ریواصت طبض   طبض زکرم   زکرم هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  هعبات  هرادا  لک و 36  هرادا  گنیروتینام  متسیس  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003064000052 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نامتخاس 36 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967759475 یتسپ :  دک  باغرم ،  شبن  یبرغ  هزیوه ی  یرهطم  زا  دعب  یلامش  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42736372-021  ، 88503973-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88503973-021 :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   هعبات   هعبات هرادا   هرادا   3636 وو   لکلک   هرادا   هرادا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم 

1101001038000192 زاین :  هرامش 
یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

86092074-021 :: 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

NVRNVR یریوصت   یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت دنوامد ، یر ، ناتسرهش  رد 3  تسویپ  ساسا  رب  عومجم  رد  نیبرود  ددع  دادعت 28  هدش  باختنا  یالاک  دک  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  زاین  دروم 

1101001602000038 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

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

.دشاب یم  زاین  دروم  نارهت  دنوامد ، یر ، ناتسرهش  رد 3  تسویپ  ساسا  رب  عومجم  رد  نیبرود  ددع  دادعت 28  هدش  باختنا  یالاک  دک  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88963503-021 :: 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

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 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

6372947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  قباطم...و  زاس  هریخذ  - کر  - نیبرود لیبقزا  الاک  ملق  زایندروم 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000164 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیوش گنهامه  هرامش 09125648613 اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 142142

زاس زاس هریخذ   هریخذ -- کرکر  - - یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 160 ھحفص 105 
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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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  یتراظن  یتظافح و  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003737000021 زاین :  هرامش 

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

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تمیق  هئارا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یتراظن  یتظافح و  تازیهجت  هب  تبسن  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمأت  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - 

.ددرگ لصاح  سامت  یمالس  یاقآ  مان  هب  نفلت 09143545800  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -

5614793538 یتسپ :  دک  ظفاح ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  ادهش  هارگزب  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452926-045  ، 33466091-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33448229-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6371902KDT نولا دنتسا  ناوخ  کالپ  هحفص 71)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تبث6372267 یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  بصن  هعسوت و  یرادهگن ، ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع 
یکیفارت تافلخت 

هحفص 71) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامدخ6371804 ربتعم و  یتناراگ  اب  نوتیارب  یگمه  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس 
هدش مالعا  اوهاد  هناماس  ساسا  رب  هدش  هداد  حیضوت  شورف  زا  سپ 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6372823NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

DCH-Z120DCH-Z120 لدم   لدم ||ZOSIZOSI  | | یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144

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

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

زا 160 ھحفص 106 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3656040
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ys5stxr9keq85?user=37505&ntc=6373031
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6373031?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

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

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

UT30/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to interested reputabl.companies active in Urea یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.market

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sales@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

6373084Prilled Urea product(107 هحفص )  itsits

(( 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

6372823NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6372772 نالعا  لنپ  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

Prilled Urea productPrilled Urea product ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 160 ھحفص 107 
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سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000472 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

UAP-LR| کیبوی  | میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
XS505M لدم |NETGEAR  | هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
C6220 لدم |NETGEAR  | یلباک مدوم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  ینف  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگ  راب  تسویپ  لیاف  رد  راک  یارجا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7155615555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تسپ ، نابایخ  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250001-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37250002-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6372186 هنایار  هکبش  تازیهجت  هحفص 107)دیرخ  سسکا  ( سسکا

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

کیتورکیم6372760 هحفص 42)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 160 ھحفص 108 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

6371902KDT نولا دنتسا  ناوخ  کالپ  هحفص 71)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6373048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسویپ  تسیل  قباطم  دابهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000122 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یماظتنا یورین  داپهپ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37617011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37613008-051 :: 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

هحفص 109)دابهپ6373048 دابهپ  ( دابهپ

دابهپ دابهپ ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 160 ھحفص 109 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000262000199 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372976 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکم ، یقرب ، تاسیسات  سیورس  ریمعت و  تشادهگن ، یدربهار ،  روما  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبط یاهزاگ  یکیزیف  یاهاضف  و  گنیجیپ ( هناخنفلت و   ( یتارباخم

هاشنامرک  ینافلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ ، زکرم 
هاشنامرک  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم ، یقرب ، تاسیسات  سیورس  ریمعت و  تشادهگن ، یدربهار ،  روما  یراذگاو  یاهلحرم  کی  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یبط یاهزاگ  یکیزیف  یاهاضف  و  گنیجیپ ( هناخنفلت و   ( یتارباخم

هاشنامرک ینافلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ ، زکرم 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسویپ  کرادم  قبط  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب   ، 6715847141 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

یتارباخم6372976 یکیناکم ، یقرب ، تاسیسات  سیورس  ریمعت و  تشادهگن ، یدربهار ،  روما  یراذگاو 
یاهاضف و  گنیجیپ ( هناخنفلت و  (

هحفص 110) گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

یزادنا6372141 هار  بصن و  هارمهب  ددرت  رپ  طیحم  صوصخم  داعبا 1.0*2.2  رد  یمشچ  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زا6372883 معا   ) کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
قیرح ءافطا  مالعا و  ددرت ، لرتنک  تقرس ، مالعا  یتظافح و  یاه  هناماس  یتراظن ، یاهمتسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یاهاضف یاهاضف وو   گنیجیپ ( ( گنیجیپ وو   هناخنفلت   هناخنفلت  ( ( یتارباخم یتارباخم یکیناکم ، ، یکیناکم یقرب ، ، یقرب تاسیسات   تاسیسات سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت تشادهگن ، ، تشادهگن یدربهار ،  ،  یدربهار روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 148148

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

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

زا 160 ھحفص 110 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تیریدم6371362 دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  کمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ 
کیفارت لرتنک 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6371365 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 15)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تبث6372267 یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  بصن  هعسوت و  یرادهگن ، ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع 
یکیفارت تافلخت 

هحفص 71) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث6372267 یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  بصن  هعسوت و  یرادهگن ، ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع 
یکیفارت تافلخت 

هحفص 71) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

زا 160 ھحفص 111 
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یرایتخب لاحمراهچ و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبطو  هاگتسد  قیرح 15  ءافطا  هدنمد  هاگتسد 2 - نز 12  فلع  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000056000043 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
ینز نمچ  نیشام  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

تسویپ لیاف  قبطو  هاگتسد  قیرح 15  ءافطا  هدنمد  هاگتسد 2 - نز 12  فلع  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8815713111 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31343160-038  ، 31343101-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330125-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000658 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  برد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   1515 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هدنمد   هدنمد - - 22 هاگتسد   هاگتسد   1212 نزنز   فلع   فلع -- 11 ناونع : : ناونع 149149

قیرح قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 160 ھحفص 112 
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ناگرگ یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتایلمع  سابل  تسد  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005825000001 زاین :  هرامش 

ناگرگ یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح اب  هزرابم  یتایلمع  | سالگ ربیاف  زوسن  فایلا  |L|Flexothane Flame  | ترارح ربارب  رد  مواقم  سابل  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

واضماو رهماب  هارمهار  دانسا  هیلکریوصت  مادقا و  نآ  لیمکت  هب  تبسنداتس  هناماسزا  ءاهب  مالعتسا  دانسادولنادزا  سپ  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش.ددرگیم 09112706750 لاطبا  تاداهنشیپ  هیلک  تروصنیاریغرددنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  هطوبرم  یاهزوجم 

 : یتسپ دک  ناگرگ ،  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  یرادناتسا ، یرادا  تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4918937153

32480025-017  ، 32425500-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32433447-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهشوب6371482 سراف و  ناتسا  حطس  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 37)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد6371837 قیرح 15  ءافطا  هدنمد  هاگتسد 2 - نز 12  فلع  هحفص 10)1- قیرح  ( قیرح

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

قیرح6371930 نالعا  لنپ  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 37)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6372485 ءافطا  مالعا و  متسیس  یربهار  تاریمعت و  یرادهگن و   . سیورس  . تامدخ هحفص 37)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6372572 قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  هناماس  یرادهگن  هحفص 37)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6372695 دض  هحفص 10)برد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6372772 نالعا  لنپ  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6372811 ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  سیورس  هحفص 37)ژراش و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل تسد   تسد   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 160 ھحفص 113 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3655724
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6372838 حرش  هب  یتایلمع  سابل  تسد  هحفص 10)دیرخ 25  قیرح  ( قیرح

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

زا6372883 معا   ) کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
قیرح ءافطا  مالعا و  ددرت ، لرتنک  تقرس ، مالعا  یتظافح و  یاه  هناماس  یتراظن ، یاهمتسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هار6373035 بصن و  هکبش ،  یشک  لباک  رورس (  قاتا  لیوحت  ارجا و  تخاس ،  نیمات ،  یراذگاو : 
افطا مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  هزاس -  تخاس  ریز  ییارجا  تایلمع  تازیهجت -  یزادنا 

 ...( رورس و قاتا  بذاک  فک  فقس و  یارجا  قیرح -  دض  راوید  ارجا  قیرح - 

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

زا6372883 معا   ) کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
قیرح ءافطا  مالعا و  ددرت ، لرتنک  تقرس ، مالعا  یتظافح و  یاه  هناماس  یتراظن ، یاهمتسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اکتا یا  هریجنز  یاههاگشورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  زور  هد  تدم  هب  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/20

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو یاهتکرش  زا  یکی  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ناجنز  ناتسا  رد  دوخ  ششوپ  تحت  یاههاگشورف  ینابهگن  ینوماریپ و  تظافح  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  لاس  کی  تدم  هب  تیحالص 

 . دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادا تیریدم  دادرخ ،  نادیم 15  شبن  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  : سردآ  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: 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

ناتسا6371870 رد  دوخ  ششوپ  تحت  یاههاگشورف  ینابهگن  ینوماریپ و  تظافح  هحفص 114)یاذگاو  ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

ناتسا ناتسا ردرد   دوخ   دوخ ششوپ   ششوپ تحت   تحت یاههاگشورف   یاههاگشورف ینابهگن   ینابهگن وو   ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح یاذگاو   یاذگاو ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 160 ھحفص 114 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/edzm29lj5e5bq?user=37505&ntc=6371870
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6371870?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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(( 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PGC لدم روتکتید  ناتا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000176 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نودار روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تکرش  ینف  یسرزاب  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 
دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا  تسویپ و  لیاف  لیمکت 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیقد6371808 رازبا  هحفص 37)تاودا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6372572 قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  هناماس  یرادهگن  هحفص 37)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6373066PGC لدم روتکتید  ناتا  هاگتسد  هحفص 115)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

کیتاموتا6372191 یا  هشیش  برد  بصن  ارجا و  یاهمتسیسهیهت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

PGCPGC  لدم لدم روتکتید   روتکتید ناتا   ناتا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

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

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

زا 160 ھحفص 115 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3654990
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  ینف و  تاصخشم  قبطریگدزد  رطخ و  مالعا  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001199000031 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ماکلت هاگتسد  رد  هدنهدرادشه  هدننک و  مالعا  دحاو  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  طرشو  دیق  نودب  ضیوعت  یعوجرم و  هنیزه  هیلکو  هرادا  ینف  سانشراک  دات  مدع  یتناراگ -  یبارخ -  هنوگره  هرادا  - برد  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف 

6816938443 یتسپ :  دک  کناب ،  راهچ  هر -)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334116-066  ، 33302062-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33302063-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

ریگدزد6371653 رطخ و  مالعا  هناماس  تازیهجت  هحفص 116)دیرخ  ریگدزد  ( ریگدزد

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

تازیهجت6371967 ریاس  تقرس و  نالعا  هاگتسد  نویزیولت ، رتویپماک ، هتسب ، رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگدزد ریگدزد وو   رطخ   رطخ مالعا   مالعا هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

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

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

زا 160 ھحفص 116 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قبط  - نارارهم دابآ و  بطق  ، سابعردنب تفن  لاقتنا  زکارم  نیبرود  ییانشور و  سیورس  تهج  ربالاب  زا  هدافتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتشیب تاعالطا  تهج  هرامش 09131933863  یتسویپ -

1101001105003671 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

ددرگیم دقعنم  دادرارق.تسا  راتخم  داهنشیپدات  ای  در  رد  امرفراک.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یمازلا و  ینمیادات  همانیهاوگو  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگدننام  یتکرش  کرادم  ندوب  اراد 

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

32469034-076  ، 61651-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم نیبرود   نیبرود وو   ییانشور   ییانشور سیورس   سیورس تهج   تهج ربالاب   ربالاب زازا   هدافتسا   هدافتسا ناونع : : ناونع 155155

یایا هلت   هلت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 160 ھحفص 117 
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یا هلت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004555000081 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیلقن لیاسو  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن لاسرا  لیمکت و  ار  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یرذون  یاقآ  بانج  هرامش 09139543774  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دنشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  مالقا 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31453662-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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 160 ھحفص 118 
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نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یرتموئدیو  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000509 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
نیبرود گیج  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  هارمه  هب  اهب  مالعتسا  هگرب  ددجم  یراذگرابو  اضماورهمو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتموئدیو   یرتموئدیو نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

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

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

زا 160 ھحفص 119 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  لیاف  تسویپ _  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  لماک _  تاقلعتم  هارمه  هب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090930000282 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09153511704 یهاشیلع :  یاقآ  یقتم 09351084099 و  یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( کمایپ یعامتجا و  یاه  هکبش  طقف  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یزادنا  هار  بصن و  یبناج و  مزاول  نفورکیم و  لنپ - - رویتنام نیبرود - هارمه  هب  سنارفنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000018000007 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رود هار  زا  سنارفنک  تازیهجت  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  تسیل و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  یتایلام  روما  لک  هرادا  - یناقلاط هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230006-071  ، 32223632-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3223006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 158158

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   نفورکیم   نفورکیم لنپ - - لنپ -- رویتنام رویتنام نیبرود - - نیبرود هارمه   هارمه هبهب   سنارفنک   سنارفنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یرازگراب  هناماس  رد  الاک  حرش  لیاف  ، دسرب رادیرخدات  هبدیاب  تیفیکو  یمک  رظنزا  ؛  مک بو  نیبرود  ، تسا یناتسا  تیولوا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101092113001006 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

مکبو الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هتشون هناماسرد  لمح  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  نتفرگرظنرداب  لک  غلابم  ، ددرگ همیمض  تساوخرددنربو  دادعت  ؛ حرش ؛ فیدر قبطدیاب  روتکاف  ش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابنا دحاو  هب  هبنشراهچات  هبنشزا  الاک  لیوحت  ، دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  نآ  تدوع  هنیزه  الاکدات  مدع  تروصرد  ، دوش

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32581561-076  ، 32250191-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6371521 رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هحفص 85)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ6371570 لیاف  تاصخشم  قباطم  ناتسرامیب  رابنا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6371671 هحفص 85)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوحم6371736 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 85)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تفن6371794 لاقتنا  زکارم  نیبرود  ییانشور و  سیورس  تهج  ربالاب  زا  هحفص 15)هدافتسا  نیبرود  ( نیبرود

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

تامدخ6371804 ربتعم و  یتناراگ  اب  نوتیارب  یگمه  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس 
هدش مالعا  اوهاد  هناماس  ساسا  رب  هدش  هداد  حیضوت  شورف  زا  سپ 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزوم6371881 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 85)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

مکمک بوبو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تازیهجت6371967 ریاس  تقرس و  نالعا  هاگتسد  نویزیولت ، رتویپماک ، هتسب ، رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6371998 هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6372003 هلت  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لدم و6372142 هارمه  هب  تسویپ و  لوادج  حرش  هب  نابیتشپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ 
تسویپ ینف  تامازلا 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6372229 رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6372255(T  ) یت یرتم  هفرط 6  ود  یوزاب  اب  یرتم  یهجو 7  دنچ  نیبرود  هیاپ  هحفص 85)لکد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رزیاروتوم6372268 زنل  اب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 85)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6372335HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6372347 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 85)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6372362 تراظن  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6372525 نیبرود  هحفص 85)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6372583 ینف  تاصخشم  قبط  یرتموئدیو  نیبرود  هاگتسد  هحفص 15)دیرخ 1  نیبرود  ( نیبرود

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

لماک6372649 تاقلعتم  هارمه  هب  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6372704 تامدخ  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 85)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هار6372721 بصن و  یبناج و  مزاول  نفورکیم و  لنپ - - رویتنام نیبرود - هارمه  هب  سنارفنک  متسیس 
تسویپ تسیل  قبط  یزادنا 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

مک6372753 بو  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

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

کیتورکیم6372760 هحفص 42)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گم6372763 ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دراه و 5  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  زکرم  هاگتسد  هحفص 85)دیرخ 1  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لک و6372767 هرادا  گنیروتینام  متسیس  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و 
ناتسا حطس  رد  هعبات  هرادا   36

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6372823NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 85)نیبرود6372848 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاس6372947 هریخذ  - کر  - یتینما هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6373031DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  هباشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05135003313  - 05135003138

1101030122000079 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   tape هاگتسد دیرخ  مالعتسا  هباشم -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05135003313  - 05135003138

1101030122000077 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tapetape هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  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 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS QNAP TVS 471 هاگتسد -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 3  هب   Seagate lronWolf 10TB St10000VN008 دراه - 2
هاگتسد دادعت 2  هب   Seagate lronWolf 8TB St80000VN004 دراه - 3

1101001091000206 زاین :  هرامش 
روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یاه  هنومن  تاصخشم  زیر 

ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  یرابتعا  تروصب  هنیزه  تخادرپ 

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23079291-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه هاگتسد  33 - - هاگتسد دادعت  33   دادعت هبهب     Seagate lronWolf 10TB St10000VN008Seagate lronWolf 10TB St10000VN008 دراه   دراه - - NAS QNAP TVS 471 2NAS QNAP TVS 471 2 هاگتسد   هاگتسد -- 11 ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   22 دادعت   دادعت هبهب     Seagate lronWolf 8TB St80000VN004Seagate lronWolf 8TB St80000VN004

163163
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یراجاغآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  یراجاغآ  یرادرهش  تلافسا  هناخراک  ات  دادقم  روس  نکش  گنس  لحم  زا  نش  هسام و  نت  لمح 7000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000098 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 7000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ.ددرگ تمیق  داهنشیپ  تسویپ  یتساوخرد  دانسا  ریاس  یتسویپ و  تمیق  داهنشیپ  مرف  مالعتسا و  مرف  مالعتسا  رد  تکرش  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  یتسویپ  دانسا  همان و  تنامض  دقاف 

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یراجاغآ   یراجاغآ یرادرهش   یرادرهش تلافسا   تلافسا هناخراک   هناخراک اتات   دادقم   دادقم روس   روس نکش   نکش گنس   گنس لحم   لحم زازا   نشنش   وو   هسام   هسام نتنت     70007000 لمح   لمح ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: 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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DELL EMCD 4-2SFXL-3200 D4 3.2TB SAS FAST VP 25X2.5 SSD لدم :

1101005660000099 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 

42602311  - 42602310 سامت : هرامش 

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6371677EMC Unity600 زاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاس6372423 هریخذ  تازیهجت  دیرخ  هحفص 123)مالعتسا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6372573tape هاگتسد هحفص 123)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6372669Seagate lronWolf 10TB St10000VN008 دراه - NAS QNAP TVS 471 2 هاگتسد -1
دادعت 2 هب   Seagate lronWolf 8TB St80000VN004 دراه هاگتسد 3 - دادعت 3  هب 

هاگتسد

هحفص 123) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6372725 هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هحفص 42)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادرهش6372745 تلافسا  هناخراک  ات  دادقم  روس  نکش  گنس  لحم  زا  نش  هسام و  نت  لمح 7000 
یتسویپ مالعتسا  قبط  یراجاغآ 

هحفص 123) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

DELL EMCD 4-2SFXL-3200  D4 3.2TB SAS FAST VP 25X2 .5 SSDDELL EMCD 4-2SFXL-3200  D4 3.2TB SAS FAST VP 25X2 .5 SSD لدم : : لدم رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6372812DELL EMCD 4-2SFXL-3200 D4 3.2TB SAS FAST VP 25X2.5 لدم : رورس  دراه 
SSD

هحفص 123) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6372947 هریخذ  - کر  - یتینما هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  جردنم  مرف  قبط  رورس  دراه  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  اکرمگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000313000057 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  جردنم  مرف  قبط  رورس  دراه  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیامن دیامن مادقا   مادقا جردنم   جردنم مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یبرغناجیابرذآ   یبرغناجیابرذآ ناتسا   ناتسا اکرمگ   اکرمگ ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 160 ھحفص 128 
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ناتسرل یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  تمیق  هیارا  هب  مزلم  هدنشورف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیمکت هب  مزلم  هدنشورف 

1101000203000030 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  سانجا  هیلک  بصن  لیوحت و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه سدنهم  یاقآ  یلامتحا 09166635503  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  نفلت 

6813768514 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  نادیم   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121150-066  ، 33191255-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33191709-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 160 ھحفص 129 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EX1000 - V5/0 الاب تیفرظ  اب   Net Phone نفلت طخ  صوصخم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000035 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یصاصتخا طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  تدمب 10  ینف  سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصن ،  لیوحت ،  زا  سپ  تخادرپ   – 1

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  لاسرا و  یاه  هنیزه  هیلک   – 2
دشاب یم  رغت  لباقریغ  هدش  هئارا  هصخشم   – 3

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

35246580-041  ، 33355921-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EX1000  -  V5/0EX1000  -  V5/0 الاب   الاب تیفرظ   تیفرظ اباب     Net PhoneNet Phone نفلت   نفلت طخطخ   صوصخم   صوصخم رورس   رورس ناونع : : ناونع 168168

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

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

زا 160 ھحفص 130 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  جردنم  مرف  قبط  رورس  دراه  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000313000058 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  جردنم  مرف  قبط  رورس  دراه  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  رورس  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004709000088 زاین :  هرامش 

لوفزد ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  لیاف  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461665145 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  دادرخ و  راولب 15  نیب  تسپ  نابایخ  لوفزد -  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422074-061  ، 42428201-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42428203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( CPUCPU  ) ) هدنزادرپ هدنزادرپ ناونع : : ناونع 169169

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 170170

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

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

زا 160 ھحفص 131 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3653988
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/unc4qf2a9wpvf?user=37505&ntc=6372276
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6372276?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3655056
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/al45dgeuejp5e?user=37505&ntc=6372370
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6372370?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101094953001483 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد...و  روتکاف  ، ینف تاعالطا  هنوگره  ، گولاتاک

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 171171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس   Ram یتساوخرد یالاک  - هباشم الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000346 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 64 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا  نیدرورف 1402- هیوست 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس   RamRam ناونع : : ناونع 172172

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  دادعت  تاصخشم و  قبط   Gen 10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000218 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  دادعت  تاصخشم و  قبط   Gen 10 رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

روتکاف شیپ 
دشاب یم  دقن  تروص  هب  تخادرپ 

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

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 12 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6372786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   DL388 G10HP رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005391000115 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/12/22 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Gen 10Gen 10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 173173

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   DL388 G10HPDL388 G10HP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003026000066 زاین :  هرامش 

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض غلبم  ، ددرگ یم  طبض  همان  تنامض  تریاغم  تروص  رد  ، دشاب لانیجرا  ون و  دیاب  اهالاک  یمامت  ، دشاب یم  تسویپ  رظن  دروم  یالاک  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- اتید رورس  ددرگ -  یم  در  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپ  هارمه  تسیاب  یم  هک  نویلیم   همان 50 

1416935684 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ یلامش - رفظم  ناردارب  دیهش  نابایخ  رصعیلو - هارراهچ  بالقنا - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970455-021  ، 66971633-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66971490-021 :: 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

مادقا6371537 جردنم  مرف  قبط  رورس  دراه  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  اکرمگ 
دیامن

هحفص 128) رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6371926 هحفص 128)رورس  رورس  ( رورس

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

6372220EX1000 - V5/0 الاب تیفرظ  اب   Net Phone نفلت طخ  صوصخم  هحفص 128)رورس  رورس  ( رورس

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

6372276(CPU  ) هحفص 128)هدنزادرپ رورس  ( رورس

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

یکشزپ6372370 مولع  هاگشناد  رورس  هحفص 128)مر  رورس  ( رورس

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

6372413( یصاصتخا یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 128)رورس6372594 رورس  ( رورس

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

رورس6372610  Ram(128 هحفص رورس  ( رورس

اتید اتید رورس   رورس ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددرگ6372732 تسویپ  اضما  رهم و  لیاف  یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6372774Gen 10 هحفص 128)رورس رورس  ( رورس

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

تسویپ6372786 حرش  قبط   DL388 G10HP رورس هاگتسد  کی  هحفص 128)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6372812DELL EMCD 4-2SFXL-3200 D4 3.2TB SAS FAST VP 25X2.5 لدم : رورس  دراه 
SSD

هحفص 123) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اتید6372846 هحفص 128)رورس  رورس  ( رورس

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

هار6373035 بصن و  هکبش ،  یشک  لباک  رورس (  قاتا  لیوحت  ارجا و  تخاس ،  نیمات ،  یراذگاو : 
افطا مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  هزاس -  تخاس  ریز  ییارجا  تایلمع  تازیهجت -  یزادنا 

 ...( رورس و قاتا  بذاک  فک  فقس و  یارجا  قیرح -  دض  راوید  ارجا  قیرح - 

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قباطم  الاک  ملق   5 داب .  روسرپمک  .قرب  ولبات  .روسنس  جنس .  ترودک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000382 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جنس یردک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 2  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داب6372928 روسرپمک  .قرب  ولبات  .روسنس  جنس .  هحفص 136)ترودک  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داب داب روسرپمک   روسرپمک .قرب   .قرب ولبات   ولبات .روسنس   .روسنس جنس .  .  جنس ترودک   ترودک ناونع : : ناونع 176176

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

6371750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دادعت  حرش و  هب  تروپ 2960  وکسیس 48  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000191 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هجو 30  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هذعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  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 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

6371999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوش یئوشور  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000268 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Jacksking ( | لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنیباک یئوشور  یارب  بسانم  ردوش  یئوشور  ریش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 تروپ   تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 177177

ردوش ردوش یئوشور   یئوشور ریش   ریش ناونع : : ناونع 178178
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  ددرگ - داهنشیپ  اضاقت  حرش  اب  قباطم  اقیقد  مالقا  یمامت  دشاب - یم  تسویپ  تساوخرد  لصا  لزانم - تالآ  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  هدنشورف  هدهعب 

1101097847000696 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 
ددع 1,880 دادعت : 

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

مج سراپ  ینوکسم  کرهش  الاک  لیوحت  لحم  تسیمازلا - گربرس  رد  ازجم  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب اضاقت  حرش  اب  طبترم  تسیابیم  اههاگشورف  بسک  زاوج   - یرابتعا دیرخ  رابنادیسر  زا  سپ  یراک  زور  یرابتعا 40 دیرخ 

ینالغب  2278 - 07731312252

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: 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

تروپ 63717502960 وکسیس 48  هحفص 137)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

ردوش6371999 یئوشور  هحفص 137)ریش  چیئوس  ( چیئوس

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

لزانم6372113 تالآ  هحفص 137)ریش  چیئوس  ( چیئوس

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

ربیف6372388 چیئوس  لاوریاف و  دیرخ  هحفص 16)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشاب6372424 هتشاد  یمسر  روتکاف  اتفا و  هدننک  نیمات   cisco c9200l-24t-4g-e هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6372464 چیئوس  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6372584C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  هحفص 42)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6372586 ( تروپ چیئوس 24  روتروناک -  ایدم   ) هکبش هحفص 42)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

لزانم لزانم تالآ   تالآ ریش   ریش ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/12/15  دانسا  تفایرد   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6371431 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس لباک -  HBA تراک ، چوس نس   ) تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هدزاود  تایلمع :  ماجنا  تدم 

اتفا یدربهار  تیریدم  زکرم  زا  تاعالطا  یروآ  نف  هزوح  رد  تخاس  ریز  اه و  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  زوجم  یاراد  یتسیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تاعالطا  لدابتو  دیلوت  یاضف  تینما  هنیمز  رد  ای  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاهداد  هکبش  هنیمز  رد  هبتر  یاراد  یتسیاب  اه  تکرش  دشاب -

- تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ، یناشن  هب  مالعتسا  نویسیمک  یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تاعامتجا  نلاس 

1456 سامت :  زکرم   :: نفلت setadiran.ir shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس چوس لباک - - لباک   HBAHBA  تراک تراک ،، چوس چوس نسنس    ) ) تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180

قرب قرب تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب تالاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000263 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

TYPE C| زاف کت  |AGE  | یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یا هتشر  دنچ  ای  هدیبات  میس  الاک :  مان 

مرگولیک 15 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
( قرب تنل   ) قرب بسچ  راون  الاک :  مان 

عبرم رتم  10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

پمال بابح  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53224622-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( یرازفا یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق  ) ) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110312  هرامش  یرازفا ) تخس  تاعطق   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985010817 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یضایر تانالعا  ولبات  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
یسم لباک  الاک :  مان 

رتم 20 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

کبس لیر  ضیوعت  چیوس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
Network Application Engine هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا تاعطق  ملق  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288006515 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا یراشف  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/02/16 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا یراشف  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/16 زاین :  خیرات 

روانش ای  حطس  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/02/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقدرازبا قیقدرازبا تاعطق   تاعطق ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006505 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جنس هزرل  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصبدیرخ.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . تسیمازلا داتس  هناماسرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا 

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس جنس -  -  جنس هزرل   هزرل ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تردق دیلک  یاهوزاب  میمرت  یراک و  قیاع  تخاس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000262 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقت سدنهم  هرامش 09124279961 اب  یگنهامه  لاوس و  هنوگره  تهج  .تسویپ  لیاف  قبط  تردق  دیلک  یاهوزاب  میمرت  یراک و  قیاع  تخاس ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  کرادم  لیمکت  لیوحت و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  روپ 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88952163-021 :: 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

چوس6371431 لباک -  HBA تراک ، چوس نس   ) تازیهجت هحفص 140)دیرخ  چوس  ( چوس

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

یتراظن6371671 هحفص 85)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6371686 هحفص 140)تالاصتا  چوس  ( چوس

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

نف6371708 - رتنیرپ - چوس - یرتویپماک تازیهجت  ریاس  رتویپماک و  دیرخ  هحفص 42)مالعتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ 63717502960 وکسیس 48  هحفص 137)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6371931 تسیل  حرشب  هکبش  هنایار و  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت6371967 ریاس  تقرس و  نالعا  هاگتسد  نویزیولت ، رتویپماک ، هتسب ، رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6372068( یرازفا تخس  تاعطق   ) الاک هحفص 140)حرش  چوس  ( چوس

تردق تردق دیلک   دیلک یاهوزاب   یاهوزاب میمرت   میمرت وو   یراک   یراک قیاع   قیاع تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لدم و6372142 هارمه  هب  تسویپ و  لوادج  حرش  هب  نابیتشپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ 
تسویپ ینف  تامازلا 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6372186 هنایار  هکبش  تازیهجت  هحفص 107)دیرخ  سسکا  ( سسکا

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

هکبش6372246 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6372362 تراظن  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قیقدرازبا6372390 تاعطق  ملق  هحفص 140)3 چوس  ( چوس

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

راشف6372404 دیلک )  ) چوس جنس -  هحفص 140)هزرل  چوس  ( چوس

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

دشاب6372424 هتشاد  یمسر  روتکاف  اتفا و  هدننک  نیمات   cisco c9200l-24t-4g-e هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6372584C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  هحفص 42)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6372593 لیاف  قباطم  تاصخشم   poe هکبش چوس  هاگتسد  هحفص 42)ود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یهاگتسیاو6372966 ینایم  کالب  یاه  هحفص 42)چوسریمعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تردق6373040 دیلک  یاهوزاب  میمرت  یراک و  قیاع  هحفص 140)تخاس ،  چوس  ( چوس

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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 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

6372788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  یتوص و  متسیس  هب  تاسلج  نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا سرتسد  رد  تسویپ  تروص  هب  دراوم  دشابیم /  هباشم  الاک 

1101001053000011 زاین :  هرامش 
یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رسنادنک | رسندناک  | نوفورکیم الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم .  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  یرازگراب  تسویپ  تروص  هب  دراوم  یمامت 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44907658-021  ، 27652-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6371967 ریاس  تقرس و  نالعا  هاگتسد  نویزیولت ، رتویپماک ، هتسب ، رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروص6372788 هب  دراوم  دشابیم /  هباشم  الاک  یریوصت  یتوص و  متسیس  هب  تاسلج  نلاس  زیهجت 
تسا سرتسد  رد  تسویپ 

هحفص 147) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسا تسا سرتسد   سرتسد ردرد   تسویپ   تسویپ تروص   تروص هبهب   دراوم   دراوم دشابیم /  /  دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس هبهب   تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 186186

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

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

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

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

6371549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یاه  هدننک  تکرش  اب  دیرخ  تیولا  ( تسا هباشم  الاک  دک  دینک  تقد   ) تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  داوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ناهفصا 

1101092834000241 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

( نوخ دنق  نازیم  شجنس   ) نوخ دنق  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  ناهفصا  رهش  یاه  هدننک  تکرش  اب  دیرخ  تیولا  ( تسا هباشم  الاک  دک  دینک  تقد   ) تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  داوم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  اب 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6371645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( نوخ نوخ دنق   دنق نازیم   نازیم شجنس   شجنس  ) ) نوخ نوخ دنق   دنق روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 187187

هاگتسد هاگتسد کیکی   هراک   هراک دنچ   دنچ یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ .سوم   .سوم وو   دروبیک   دروبیک وو   روتینام   روتینام اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک هاگتسد   هاگتسد   22 رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 188188

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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.تسا هباشم  دکناریا   . هاگتسدکی هراک  دنچ  یرزیل  رگپاچ  .سوم  دروبیک و  روتینام و  اب  هارمه  لماک  هاگتسد  رتویپماک 2  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  دیرخ  طیارش  الاک و  تاصخشم 

1101050035000015 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

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

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

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

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

الاک و تاصخشم  .تسا  هباشم  دکناریا   . هاگتسدکی هراک  دنچ  یرزیل  رگپاچ  .سوم  دروبیک و  روتینام و  اب  هارمه  لماک  هاگتسد  رتویپماک 2  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  دیرخ  طیارش 

3817793163 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  ماق  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456397-086  ، 34456500-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34456422-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 160 ھحفص 149 
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دنواهن ییوجشناد  هرواشم  نامرد  تشادهب و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6371793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک هاگتسد  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092927000083 زاین :  هرامش 

دنواهن ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
KX2810| کتروف یا  | میس اب   | سوم دیلک و  هحفص  تیک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اهمتسیس  لدم  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

6591919964 یتسپ :  دک  دنواهن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  - یردیح دیهشراولب  - دنواهن دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237144-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33238179-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189

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

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

زا 160 ھحفص 150 
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نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6371937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KF-3200 MO LIMITTED لدم لاناک  گنیروتینام 64  تنیالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003565000041 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تنیالک نیت  رتویپماک  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618734153 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یباراف  راولب  افش - ار  راهچ  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120004-034  ، 32120001-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32113609-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملا  یلم  هتیمک   :: 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

6371983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کیپملا یلم  هتیمک   ) رتنیرپ روتینام و  هارمهب  متسیس  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091872000072 زاین :  هرامش 

کیپملا یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یناگشا  یاقآ  هرامش 09195104950  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  .ددرگ  لامعا  یتسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614336 یتسپ :  دک  کیپملا ،  یلم  هتیمک  نامتخاس  یلامش  لوئس  نابایخ  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27615324-021  ، 27615330-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26203374-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KF-3200  MO LIMITTEDKF-3200  MO LIMITTED  لدم لدم لاناک   لاناک گنیروتینام  6464   گنیروتینام تنیالک   تنیالک ناونع : : ناونع 190190

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام هارمهب   هارمهب متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 191191

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

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

زا 160 ھحفص 151 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000143 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . تسویپ قباطم  تاحیضوت   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129268-076  ، 32129249-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات  ) ددرگ ظاحل  لقن  لمح و  هنیزه  دشاب -  هباشم  دک  ناریا   - hdmi و vga تروپ یاراد  ناریا -  تخاس  چنیا -  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ   + همیب ملاسا )  یعامتجا 

1101050276000004 زاین :  هرامش 
ملاسا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

 ( ملاسا یعامتجا  نیمات   ) ددرگ ظاحل  لقن  لمح و  هنیزه  دشاب -  هباشم  دک  ناریا   - hdmi و vga تروپ یاراد  ناریا -  تخاس  چنیا -  روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 2 روتکاف +  شیپ   + همیب

4389119358 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یعامتجا  نیمات  - دابآ فیلخ  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44261558-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44261558-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  لنپ لنپ ایای   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 192192

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 193193

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

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

زا 160 ھحفص 152 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دیرخ   . دشابیم ههباشم  الاک  مان   . هاگتسد چنیا 205 تیابارت 22 یتناراگاب  vi229hs لدم master tech روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101001597000381 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 250 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  .الاک  لیوحتزا  سپ  هام  هجو 2 تخادرپ  هاگتسد  چنیا 205 تیابارت 22 یتناراگاب  vi229hs لدم master tech روتینام دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبطدیرخ  دشابیم  هدنشورف  هدهعب  قربو  بآرابنا  ات  هیلخت  یریگرابو و  لمح  ددرگ .  تسویپ 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزوما نامرد و  تشادهب  ترازو  نایوجشناد  هافر  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6372465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یت  یآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003037000095 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  نایوجشناد  هافر  قودنص  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگتمیق  نآ  زا  سپ  هدرک و  هعلاطم  ار  تسویپ  رد  یلاسرا  دراوم  امتح  تسیابیم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593633543 یتسپ :  دک   ، 1605 کالپ نالیگ  هچوک  شبن  یناقلاط -  زا  رتالاب  رصع -  یلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84212000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88946253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 194194

یتیت یآیآ   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 195195
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6372769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   XVision X2240H نژیو سکیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000313 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت و ناگدننک  نیمات  طقف  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  دیدج -  لاس  لبق  یدقن  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک 

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

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

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6372822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ecg لباک / ددع 11 هجرد 40 رتسگ ناگزاس  رتم  یسکا  سلاپ  پورپ  طبار  / ددع یرتم 12 یتشگنا 1 لاسگرزبرتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 5 نیپ دیل 6 هکت 3 کی  گنیروتینام 

1101090662000186 زاین :  هرامش 
جرک یندم  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یسلاپ رتمیسکا  هاگتسد  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب اه  مالعتسا  هیلک  یاراد  / ناگیار لقن  لمح و  / ههامود هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143744693 یتسپ :  دک  یندم ،  ناتسرامیب  رهشناهج  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434700-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     XVis ion X2240HXVis ion X2240H  نژیو نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 196196

ecgecg  لباک لباک // ددع ددع 111 1 هجرد هجرد 4040 رتسگ رتسگ ناگزاس   ناگزاس رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ طبار   طبار // ددع ددع 1212 یرتم   یرتم 11 یتشگنا   یتشگنا لاسگرزبرتمیسکا   لاسگرزبرتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع
ددع ددع 55 نیپ نیپ 66 دیل   دیل هکت  33 هکت کیکی   گنیروتینام   گنیروتینام

197197
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تخاسریز تاطابترا  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 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6373019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا چنیا  روتینام 24  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002701 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

تمیق اب  قباطم  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  انمض  تسیمازلا  یتسویپ  ریداقم  تسرهف  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  دات  تمیق ، لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.سامت ینادرم   08338246667 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  .دشابیم  دودرم  هدننک  تکرش  تمیق  روصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  روظنم  ریداقم  تسرهف 

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

38246667-083  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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 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

6373023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... مر و ، سیک ، روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000481 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 410 دادعت : 

1401/12/27 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناریا یناریا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 198198

 ...  ... وو مرمر   ،، سیک سیک ،، روتینام روتینام ناونع : : ناونع 199199

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6371549( نوخ دنق  نازیم  شجنس   ) نوخ دنق  روتینام  هحفص 147)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

کی6371645 هراک  دنچ  یرزیل  رگپاچ  .سوم  دروبیک و  روتینام و  اب  هارمه  لماک  هاگتسد  رتویپماک 2  سیک 
هاگتسد

هحفص 147) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6371793 هاگتسد  هحفص 147)دیرخ 14  روتینام  ( روتینام

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

یاه6371886  cps ثادحا هارمهب cps و  یتنیباک   tbs هاگتسیا لیمکت  دروم  - لماش 5  یراذگاو 
رد کینوسارتکلا  یاهروتنک  بصن  گنیروتینام و  کقاطا  دروم  هس  ثادحا  اهاتسور -  یقفا 
 – راجفنا دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و   - cgs یاههاگتسیا
 ، حلاصم هیهت  راجفنا  - دض  ییانشور  متسیس  هارمهب   cps ثادحا هاگتسیا tbs و  لیمکت 

راجفنا دض  ییانشور  متسیس  هارمهب  یتنیباک   tbs هاگتسیا تخاس  لمح و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6371937KF-3200 MO LIMITTED لدم لاناک  گنیروتینام 64  هحفص 147)تنیالک  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6371983 روتینام و  هارمهب  متسیس  هحفص 147)ءاقترا  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6372007 قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6372238LCD لنپ ای  هحفص 147)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6372278 هحفص 147)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6372353 هحفص 147)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یت6372465 یآ  هحفص 147)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

لک و6372767 هرادا  گنیروتینام  متسیس  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و 
ناتسا حطس  رد  هعبات  هرادا   36

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربتعم6372769 یتناراگ  اب   XVision X2240H نژیو سکیا  هحفص 147)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ناگزاس6372822 رتم  یسکا  سلاپ  پورپ  طبار  / ددع یرتم 12 یتشگنا 1 لاسگرزبرتمیسکا  سلاپ  پورپ 
ددع 5 نیپ دیل 6 هکت 3 کی  گنیروتینام   ecg لباک / ددع 11 هجرد 40 رتسگ

هحفص 147) روتینام  ( روتینام

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

ناتسداد6372903 رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

برش و6372910 بآ  یاههاچ  لرتنک  هلت  لرتنک و  گنیروتینام ،  متسیس  یارجا  یحارط و  هعلاطم ، 
رهش نزاخم 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6372973( گنیروتینام یرازفا و  تخس  شخب  یتفن ( یوکس   DCS هناماس ءاقترا  یزاسون و  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا6373019 چنیا  روتینام 24  هحفص 147)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6373023 ... مر و ، سیک ، هحفص 147)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوحم6371736 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 85)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تامدخ6371804 ربتعم و  یتناراگ  اب  نوتیارب  یگمه  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس 
هدش مالعا  اوهاد  هناماس  ساسا  رب  هدش  هداد  حیضوت  شورف  زا  سپ 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزوم6371881 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 85)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6372525 نیبرود  هحفص 85)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گم6372763 ماد 8  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دراه و 5  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  زکرم  هاگتسد  هحفص 85)دیرخ 1  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لک و6372767 هرادا  گنیروتینام  متسیس  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و 
ناتسا حطس  رد  هعبات  هرادا   36

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6372823NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون 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

6372904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ هدهع  هب  همهو  لمح  بصن  دیرخ  تسویپ  طیارش  قبط  زلف  هیاپ  هب  یرتم  یهجود 50  ولبات  تخاس  تهج  هرادا  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09126705883 دشابیم 

 ... الاب و تیفرظ  اب   OTG شلف یلخاد -  یعامتجا  یاهرازفا  مرن  یاه  نشیکیلپا  بصن  الاب -  کیفارگ  مر و  دراه ، اب  تلبت  هیهت 
1101005294000026 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

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

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

سامت دشابیم  راکنامیپ  هدهع  هب  همهو  لمح  بصن  دیرخ  تسویپ  طیارش  قبط  زلف  هیاپ  هب  یرتم  یهجود 50  ولبات  تخاس  تهج  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126705883

3149779484 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  یرادا  تیاس  یناقلاط  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32547431-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32547431-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6371727ACS یسرتسد لرتنک  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6371848WEB GIS هاگشناد کالما  یهدناماس  یرازفا  مرن  هحفص 16)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردنیفید6371925 تیب  سوریو  یتنآ  سنسیال  هلاس  کی  هحفص 16)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا6371979 هربراک  سوریو 100  هحفص 16)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6372119MITEL IP LICENSE(16 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6372150 اب 160   corprate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  هحفص 16)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتناراگ6372452 ینابیتشپ  هارمه  هب  هلاسکی   SG230 لاوریاف دراگ  لوف  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

OTGOTG شلف   شلف یلخاد -  -  یلخاد یعامتجا   یعامتجا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن یاه   یاه نشیکیلپا   نشیکیلپا بصن   بصن الاب -  -  الاب کیفارگ   کیفارگ وو   مرمر   دراه ، ، دراه اباب   تلبت   تلبت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 200200

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

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

یروانف6372653 اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو 
تاعالطا

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصاصتخا6372724 رازفا  مرن  رد  یزاسدکوئژ )  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت 
تسپ تکرش 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6372756 یرادربریوصت  رازفا  هحفص 16)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6372904 - یلخاد یعامتجا  یاهرازفا  مرن  یاه  نشیکیلپا  بصن  الاب -  کیفارگ  مر و  دراه ، اب  تلبت  هیهت 
OTG شلف

هحفص 157) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

عیانص6372977 هورگ  تهج  یزاس  هنیهب  یزاس - هیبش  هحفص 16)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

لدم و6372142 هارمه  هب  تسویپ و  لوادج  حرش  هب  نابیتشپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ 
تسویپ ینف  تامازلا 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تبث6372267 یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  بصن  هعسوت و  یرادهگن ، ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع 
یکیفارت تافلخت 

هحفص 71) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6372362 تراظن  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ6372738 ناتسا  بعش  حطس  رد  یدالوف  یقرب  هرکرک  ظافح  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6371362 دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  کمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ 
کیفارت لرتنک 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت6371800 عنام  هلول  ای  طورخم  کیفارت - لرتنک  هحفص 71)هناوتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 160 ھحفص 160 
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