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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

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 

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4646))

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

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

زا 58 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 37

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( 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  • 43

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 58 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401/08/ف یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تینما  شزومآ  هاگراک و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یتعنص و  نویساموتا  یاه  متسیس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  ود  کی و  یزاس  هلدنگ  تاجناخراک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالما  ـ عم نویسیمکرتفد  ل  ــ حم لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005011000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو  عبات  یاهتکرش  یرامعم  یترارح و  قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  ینامزاس  یرامعم  نیودت  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یورین دیلوت  یصصختردام  تکرش   - ورین هاگشهویژ  یبرغ - نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  نارهتا -  ، 1468613114 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یترارح قرب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ شزومآ وو   هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ وو   یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ تاجناخراک   تاجناخراک هکبش   هکبش تینما   تینما

11

هتسباو هتسباو عبات   عبات یاهتکرش   یاهتکرش یرامعم   یرامعم وو   یترارح   یترارح قرب   قرب یورین   یورین دیلوت   دیلوت یصصخت   یصصخت ردام   ردام تکرش   تکرش ینامزاس   ینامزاس یرامعم   یرامعم نیودت   نیودت هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004510000112 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369688 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  یم  مالعا  یتآ  یاهزور  یط  ییاهن  هیحالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

14:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

7591741417 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004510000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369691 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  یم  مالعا  یتا  یاهزور  یط  ییاهن  هیحالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

14:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

7591741417 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا نکسا   نکسا وو   ییاپرس   ییاپرس وو   یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب شریذپ   شریذپ شخب   شخب ناونع : : ناونع 33

یکشزپ یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا نکسا   نکسا وو   ییاپرس   ییاپرس وو   یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب شریذپ   شریذپ شخب   شخب ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 58 ھحفص 6 
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004510000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369694 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  یم  مالعا  یتا  یاه  زور  رد  ییاهن  هیحالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

14:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جوسای یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای   ، 7591741417 یتسپ :  دک  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007003000212 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369713 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هکبش  رازفا و  تخس  زا  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هکبش  رازفا و  تخس  زا  ینابیتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,458,310,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داهج نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم   ، 7144714518 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا نکسا   نکسا وو   ییاپرس   ییاپرس وو   یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب شریذپ   شریذپ شخب   شخب ناونع : : ناونع 55

تکرش تکرش هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 58 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

الاک تیریدم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

ZPS-0140042-TR/E02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15:00هرامش  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1402/02/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369490 :: هرازه هرازه تعاس 09:30دکدک    - 1402/02/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 17  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  41.997.000.000 هصقانم :  دروآرب 

( یر - تفن ترازو  یصاصتخا  گرمگراولب  ، دابآریخ هار  هس  مق ، میدق  هداج  رد  عقاو   ) ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رابنا  : راک یارجا  ناکم  لحم و 
هام  6 راک : یارجا  تدم 

هام  18 نامیپ :  نامز  تدم 

لایر نیمضت 2.099.850.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

یرهاظم مناخ  راکرس   021  - 61630368 02141934 :: نفلت setadiran.ir shana.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENS PLCSIEMENS PLC  ملق ملق دیرخ  1717   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 58 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6369723 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 14:30   - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

1456 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6369137 تظافح  هناماس  هحفص 9)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن و6369146 دیرخ ، یتعنص و  نویساموتا  یاه  متسیس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  هژورپ  ماجنا 
یزاس هلدنگ  تاجناخراک  هکبش  تینما  شزومآ  هاگراک و  تازیهجت  یزادنا  هار 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6369530 یاه  نیبرود  کیفارت  لاقتنا  یارب  هکبش  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6369565 یاه  نیبرود  کیفارت  لاقتنا  یارب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هتسب

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش6369713 هکبش  رازفا و  تخس  زا  ینابیتشپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 58 ھحفص 9 
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مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/15 تعاس 19:00  : تیاس

ام مایپ   :: عبنم تعاس 19:00عبنم داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/25

6369133 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:00  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/12/27

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  مب  یرادرهش  هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  دیرخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک ، دیامن  رازگرب 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   setadiran.ir سردآ هب  داتس  تلود 
.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

.دشاب یم  یسمش  هام  دادرارق 2  تدم 

تسا یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونع  هب  مب  یرادرهش  هجو  رد  لایر  نازیم 790/000/000  هب  یکناب  همان  تنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

034-44345214: نفلت اهدادرارق  روما  مب  یرادرهش  یرادا  تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  مب   ، سردآ  :: سردآ سردآ

88969737  - مان 85193768 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4124 :: یهگآ یهگآ هرامش   نالعاهرامش هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور  رثکادح 5   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس  یمومع 

یمالسا یروهمج   :: عبنم تلهمعبنم یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا تفایرد 

6369137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  هناماس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی لایر و 3.154.990  یدروآرب 288.417.995.000  غلبم 

 - لایر نیمضت 32.126.600.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ هاگشیالاپ -  یزکرم  یرادا  نامتخاس   ( - 8،7،6  ) یاهزاف یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ  هیولسع - ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ
اه نامیپ 

2756-07731312761 :: نفلت www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع دادعت  103103   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 58 ھحفص 10 
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ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001056000032 - 1401/32 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش کی  زور  تعاس 14  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14  ات  داهنشیپ : لاسرا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369530 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 8:30  فلا و ب : یاهتکاپ  ندوشگ  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  داتس 2001001056000032  تبث  هرامش  هب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  کیفارت  لاقتنا  یارب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  ریز  حرش  هب   www.setadiran.ir یناشن : هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

هب یتلود ، تالماعم  یارب  نیمضت  هماننآ  قباطم  نیماضت  ریاس  هئارا  ای  یکناب  همانتنامض  ای  یدقن  هدرپس  نیمضت : غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لایر 1.350.000.000 غلبم

.لایر  4.000.000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تالماعم لوبق  یلاع  نویسیمک  هناخریبد  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت لیوحت   :: سردآ 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

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004246000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369545 :: هرازه هرازه :: 1402/01/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش حرش و  تازیهجت و  تسیل  اب  قباطم   ، زکرم  ... ( لکد و هتسب ،  رادم  یاهنیبرود  کینورتکلا  ( تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  دانسا 

ناریا  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یشهوژپ یتاقیقحت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیآرف  ) هصقانم رد  تکرش  نیمضت  ناونعب  لایر  لایر )  نویلیم  هاجنپ  تسیود و  درایلیم و  کی  لداعم 1,250,000,000 (  دیاب  نابلطواد  نیمضت :  تاحیضوت 

زکرم یلایر  نادرگ  هاوخنت  مان  هب   IR 780100004101053771216578 ابش هرامش  هرامش 4101053771216578 –  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروصب  راک ) عاجرا 
 ) یمقر زیراو 30  هسانش  ناریا و  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  ناریا ،  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت 

دیدمت ب  لباق  هام و  هس  تدم  هب  یرابتعا  اب  غلبم  نامه  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  ای  ددع 1 )  ات   30
15:00 تعاس : 1402/04/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم شواک -  کرهش  شواک -  راولب  اپوس -  هناخراک  بنج  نیوزق -  جرک - نابوتا  رتمولیک 9   ، 3365166534 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود کیفارت   کیفارت لاقتنا   لاقتنا یارب   یارب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

زکرم زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 58 ھحفص 11 
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ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001056000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369565 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  یاه  نیبرود  کیفارت  لاقتنا  یارب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,350,000,000 نیمضت :  غلبم 
14:00 تعاس : 1402/07/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب - هچوک  یاهتنا  ییاخس -  گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف -  خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 ناریا ت : یلم  کناب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلزنا دازآ  هقطنم  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000175000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369567 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اراتسآ  کرمگ   ( هتسب رادم  یاه  نیبرود   ) یریوصت یتراظن  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ینابیتشپ  تامدخ  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و   ، نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلزنا  دازا  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

کرمگ  ( هتسب رادم  یاه  نیبرود   ) یریوصت یتراظن  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ینابیتشپ  تامدخ  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و   ، نیمات تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
اراتسآ 

95,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  ردنب  نادیم  ءابطا  راولب  نایزاغ  یلزنا  ردنب   ، 4315695765 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود کیفارت   کیفارت لاقتنا   لاقتنا یارب   یارب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

یتراظن یتراظن تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، نیمات نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
 ( ( هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود  ) ) یریوصت یریوصت

1414

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

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

زا 58 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f58pb8hrlemx3?user=37505&ntc=6369565
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369565?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/93rv6z865weyq?user=37505&ntc=6369567
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369567?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003413000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369595 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

( هبعش  16) دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نیبرود  دراه و  بعش و  زا  کیره  تهج   NVR هاگتسد دیرخ 

24,376,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی ناسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس.یمالسا  یروهمج  راولب.دزی   ، 8917955195 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004246000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369616 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1402/01/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- یسمش هام  راک 4  یارجا  تدم  کینورتکلا -  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

یکناب همانتنامض  هرقف  کی  ای  یدقن  زیراو  لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  یتاقیقحت  زکرم  - شواک یتاقیقحت  کرهش  - شواک راولب  یاهتنا  - اپوس هناخراک  بنج  - نیوزق جرک  نابوتا   9 رتمولیک زربلا  ناتسا   :: سردآ سردآ

32106000-026 :: 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

بعش بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 58 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gh76e6lscbwex?user=37505&ntc=6369595
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369595?code=37505
https://www.setadiran.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rqmr9d3f7f2w4?user=37505&ntc=6369616
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369616?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب جوراس  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمأت  زا  ار  دوخ  هناخراک  زاین  دروم  چوس  هاگتسد   31 ریواصت ، طبض  هاگتسد   1 هتسب ، رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  نیا  پاچ  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لداعم 10 رهشوب  جوراس  یللملا  نیب  تکرش  هجو  رد  هتفس  ای  زور  خیرات  هب ) دایص  هناماس  رد  هدش  تبث  یدایص  کچ  هرقف  کی  لماش  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت 

.دشابیم یداهنشیپ  غلبم 

کالپ 38  یبرغ ، نازرف  یسینب  نیسح  دیهش  نابایخ  ابص  کراپ  یور  هبور  اقیرفآ ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ
نیب تکرش  هناخریبد  لوا  هقبط  کالپ 38 ، یبرغ ،) نازرف  یسینب  نیسح  دیهش  نابایخ  ابص ، کراپ  یور  هبور  اقیرفآ ، راولب  نارهت  یداهنشیپ  تاکاپ  لاسرا  لحم 

رهشوب جوراس  یللملا 

یلخاد 116  021  - 88670711 :: 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

رزخ تعنص  وردوخ و  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  یاهزور  یط  دانسا  تدوع  تفایرد و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زا لیطعت  مایا  زجب  خروم 1401/12/23  هبنش  هس  زور  تیاغل   1401/12/16

یلا 16:30 حبص  تعاس 8 

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  ار   Uniview دنرب هتسب  رادم  نیبرود  یدادعت  دوخ  لرتنک  زکرم  یریوصت  تراظن  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

- لایر درایلیم  هدرپس 2  طیارش -  دجاو  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - یقرش یپدنب  یتعنص  کرهش  یحلاص -  دیهش  هداج  لباب -  ناتسرهش  ناردنزام -  هصقانم  سا  لیوحت  تفایرد و  یتاعیاض  مالقا  زا  دیدزاب  تهج  سردآ   :: سردآ سردآ
رزخ تعنص  وردوخ و  دیلوت  تکرش 

01135001211 - 01135001210 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چوس چوس هاگتسد   هاگتسد   3131 ریواصت ، ، ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد   11 هتسب ، ، هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   6262 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 58 ھحفص 14 

https:
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u4sfps9dcdfxe?user=37505&ntc=6369690
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369690?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/26w34wq2nfegr?user=37505&ntc=6369698
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369698?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6369174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  رایمه  یاه  هورگ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001740 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  رایمه  یاه  هورگ  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط رایمه   رایمه یاه   یاه هورگ   هورگ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 58 ھحفص 15 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3650510
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sez9wd69zajhr?user=37505&ntc=6369174
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369174?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6369176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ناب  هدید  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001741 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  ناب  هدید  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ناب   ناب هدید   هدید هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 58 ھحفص 16 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3650521
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wsjme6z8qut72?user=37505&ntc=6369176
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369176?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6369178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تابوصم  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001742 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  تابوصم  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تابوصم   تابوصم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 58 ھحفص 17 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6369243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یتسیزهب  نامزاس  تاررقم  نیناوق و  نشیکیلپا  هناماس و  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001743 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  یتسیزهب  نامزاس  تاررقم  نیناوق و  نشیکیلپا  هناماس و  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیزهب یتسیزهب نامزاس   نامزاس تاررقم   تاررقم وو   نیناوق   نیناوق نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 58 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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

6369504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم هداد  زکرم  نابیتشپ  تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج  سنسیال  ددع  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000293 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یاهتکرش  تاصخشم  قباوس ، هموزر ، هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن گنهامه  جرف  یاقآ  هرامش 02123902243  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44694078-021 :: 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

6369455LHG مدوم ریواصت و  یزاس  هریخذ  یرازفا  تخس  هناماس  لوه و  نیپ  هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

RFPRFP  قباطم قباطم هداد   هداد زکرم   زکرم نابیتشپ   نابیتشپ تیاس   تیاس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط تهج   تهج سنسیال   سنسیال ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 58 ھحفص 19 
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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 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6369203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000439 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 190 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  یناشنشتآ  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  لاسرا 

.تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  تیلویسم  هنیزه و 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 58 ھحفص 20 
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نارهت نهآ  هار  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   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6369462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هزیناکم  یاه  نیشام  هلوس  قیرح  مالعا  تایلمع و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  یکینورتکلا ) ای  مرگ  یاضما  ) اضماو رهم  )

1101001338000363 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدوزفا  شزرا  همانیهاوگو  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ، تازیهجت تاسیسات و  هبتر 5 تیحالص  همانیهاوگ  ، تکرش یتبث  کرادم  ریواصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یکاس  سدنهم  اب 55126716  ینف  تالاوس  یارب.تسا 

دینک هعجارم  لکریدم  نواعم  هدازیلع  یاقآ  رتفد  هب  اروضح  یلام  تالاوس  یارب 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122612-021  ، 55122300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55124604-021 :: 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

ینف ینف یاه   یاه هزاس   هزاس وو   طخطخ   لکلک   هرادا   هرادا هزیناکم   هزیناکم یاه   یاه نیشام   نیشام هلوس   هلوس قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 58 ھحفص 21 
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هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6369725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط هراونشج  کینیلک  قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تایلمع  یارجارب  تراظنو  یحارط  ، ینف رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
این یناتساب  یاقآ  09121448716 یگنهامه تسویپدادارق 

1101092386000069 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
انبرتم 1900 دادعت : 

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

یمازلا هدش  هتساوخ  یاهدرادناتسا  قبط  قوفدادرق  تهج  ینوناق  تادنتسمو  راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  ، دشاب یم  تسویپدادارق  قبط  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  هژورپ  ماجناودادرارق  ذخا  تهج  لقنو  لمح  ، دمآو تفر  یاه  هنیزه  هیلکدشابیم 

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

77344009-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77326065-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینیلک کینیلک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط ،، ینف ینف رواشم   رواشم 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 58 ھحفص 22 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 18 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... وکسیس و چوس  هاگتسد  کی  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001110 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو وکسیس   وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 58 ھحفص 23 
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6369289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  یزیمور  تباث  یا  هراوهام  یشوگ  ایرث و  تراک  میس  یا و  هراوهام  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000484 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یا هراوهام  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
میس رگناشن  تراک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نفلت یشوگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  یزیمور  تباث  یا  هراوهام  یشوگ  ایرث و  تراک  میس  یا و  هراوهام  یشوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف 

.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 
هارمه 09172034378 هرامش 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا تسویپ .  .  تسویپ مالعتسا   مالعتسا لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزیمور   یزیمور تباث   تباث یایا   هراوهام   هراوهام یشوگ   یشوگ وو   ایرث   ایرث تراک   تراک میس   میس وو   یایا   هراوهام   هراوهام یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا

2828

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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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6369297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000584 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

33967593 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

100/01/186601 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/12/15  زا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S12-EWSD چیئوس دراه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 2929

S12 -EWSDS12 -EWSD  چیئوس چیئوس دراه   دراه 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 58 ھحفص 25 
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ناریا یلم  کناب  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 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

6369429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000273 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لانگیس لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ لاس نایاپ  ات  تخادرپ  / ناتسرامیب برد  الاک  لیوحت  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  هدش  تسویپ  کرادم  قبط  / دشابیم یضرف  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشناد داهج  ییوراد  ناهایگ  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6369477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TK-803R لدم تندنرت  تروپ   KVM USB 8 چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005930000037 زاین :  هرامش 

ییوراد ناهایگ  هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  نیزگیاج  لدم  هاگتسد  نیا  زاین  یلک  حرش  رد  حورشم  هاگتسد  یدوجوم  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
KVM-440 لدم کنیل  - ید  KVM تروپ چوس 8 

3365166518 یتسپ :  دک  ییوراد ،  ناهایگ  هدکشهوژپ  هنیکس  تشهب  هداج  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764023-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34764023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3131

TK-803RTK-803R لدم   لدم تندنرت   تندنرت تروپ   تروپ   KVM USB 8KVM USB 8 چوس   چوس 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 58 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6369637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  ناجنز  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001222000019 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لصف 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  یلخاد 258 و 229  ــ  33442741 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  هافر ،  راک و  نواعت ، لک  هرادا  یرتسگداد - تشپ  تارادا - عمتجم  یلامش -) یدنبرمک   ) نمهب هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513733567 : 

33446900-024  ، 33442741-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33446900-024 :: 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

تسویپ6369174 طیارش  قبط  رایمه  یاه  هورگ  هناماس  زا  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6369176 طیارش  قبط  ناب  هدید  هناماس  زا  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6369178 طیارش  قبط  تابوصم  هناماس  زا  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

موسکا6369353  NVR 32 هریخذ - ددع 30 موسکا  d334 ماد هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

14021402 لاس   لاس ردرد   ناجنز   ناجنز یعامتجا   یعامتجا هافر   هافر وو   راک   راک نواعت ، ، نواعت هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 58 ھحفص 27 
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هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6369164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اجکی تروصب  تسا و  هدیدرگ  هاشنامرک  هنحص  رهش  حطس  حلاصم  اب  ارجا )  هیهت و  هنحص (  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تمیق  داهنشیپ 

1101005292000096 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

هاشنامرک  هنحص  رهش  حطس  حلاصم  اب  ارجا )  هیهت و  هنحص (  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اجکی تروصب  تسا و  هدیدرگ  یراذگراب  هناماس  رد  دیرخ  تساوخرد  تسیل  - ههام یقابلا 2  دقن و  دصرد  تخادرپ 50  طیارش  09372774747 سانشراک : نفلت  - 

ددرگ تمیق  داهنشیپ 

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

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   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 58 ھحفص 28 
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داباهب 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 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

6369355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  ضرع 15  هب  دتمم  عطقنم و  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  لوادج و  یزیمآگنر  گنر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005199000015 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  داباهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

1402/01/06 زاین :  خیرات 
داباهب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  کرادم  اب  تیولوا  جرد و  یتسویپ  کرادمرد  زاین  دروم  تاعالطا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نویلیم   غلبم 800 ات  ( هدشرازگرب مالعتسا  ) طسوتم دیرخ  فقس  انمض 

8976115847 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  داباهب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32472040-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32472043-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 58 ھحفص 29 
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6369389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  بسچ  یا و  هشیش  نیگن  هفرط  ود  هفرطکی و  درز  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000735 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یا هبرگ  مشچ  هداج  فک  عناوم  الاک :  مان 

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

یا هبرگ  مشچ  هداج  فک  عناوم  الاک :  مان 
ددع 2,500 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یا هبرگ  مشچ  هداج  فک  عناوم  الاک :  مان 

ددع 275 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

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

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج ودود   بسچ   بسچ وو   یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن هفرط   هفرط ودود   وو   هفرطکی   هفرطکی درز   درز یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ 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 58 ھحفص 30 
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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 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6369482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه  یتسویپ  کرادم  رد  تاصحشم  قباطم  ینفد  ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000393 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/20 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینفد ینفد ییا   ییا هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار 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 58 ھحفص 31 
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هرادا  یاه  یناگیاب  تهج  تقرس  دض  برد  بصن  هیهت و   1-1401/0085-314-86 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001886 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

تمدخ تیعضو  تروص  1 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف  تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کی » هرامش  تسویپ   » هگرب ی افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاطبا رگ  هصقانم  یداهنشیپ  خرن  رازگ  هصقانم  صیخشت  هب  انب  ددرگن  یراذگراب  کی ، » هرامش  تسویپ   » هگرب ی اب  قباطم  یتساوخرد  یاه  زوجم  کرادم و  هچنانچ 

.ددرگ یم 

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

43224007-061  ، 11111111-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

11111111-061 :: 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

یزکرم یزکرم هرادا   هرادا یاه   یاه یناگیاب   یناگیاب تهج   تهج تقرس   تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت   11 -- 140 1/00851401/0085 -- 314314 -- 8686 ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  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 18 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6369170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تساوخرد  قبط   ) سابعردنب هاگدورف  کیتاموتا  یاهبرد  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000127 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632388054  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33611002-076 :: 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

(( تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط  ) ) سابعردنب سابعردنب هاگدورف   هاگدورف کیتاموتا   کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد تاریمعت   تاریمعت 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 :
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: 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

6369275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد رلورتنک PCLو   - لمح لباق  یلورت   - کیتاموتا رلیوب  هارمه  هب  یرتیل  نک 100 درخ  نودب  والکوتا  شور  اب  هلابز  احما  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا مامت 

1101050207000007 زاین :  هرامش 
دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

نجل نکدرخ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مامت  برد  رلورتنک PCLو   - لمح لباق  یلورت   - کیتاموتا رلیوب  هارمه  هب  یرتیل  نک 100 درخ  نودب  والکوتا  شور  اب  هلابز  احما  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتاموتا 

 - دوش هئارا  روتکاف  شیپ 

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66413710-021  ، 88884046-012 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88771645-021 :: 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

برد برد وو   PCLPCL رلورتنک   رلورتنک  - - لمح لمح لباق   لباق یلورت   یلورت  - - کیتاموتا کیتاموتا رلیوب   رلیوب هارمه   هارمه هبهب   یرتیل   یرتیل 100100 نکنک   درخ   درخ نودب   نودب والکوتا   والکوتا شور   شور اباب   هلابز   هلابز احما   احما هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت

4040

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا ییوشک  یدورو  برد  یزاس و  هطوحم  ینابهگن و  یارب  طایح  یدعب  هس  حرط  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095258000063 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 12 دیدزاب 10  تعاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88390889-021 :: 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

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

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

6369424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه  یتسویپ  کرادم  رد  تاصحشم  قباطم  ینفد  ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000395 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

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

مرهج 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

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 ییوشک   ییوشک یدورو   یدورو برد   برد وو   یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   ینابهگن   ینابهگن یارب   یارب طایح   طایح یدعب   یدعب هسهس   حرط   حرط یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4141

ینفد ینفد ییا   ییا هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 58 ھحفص 35 
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رهبا 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 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

6369501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  یقرب  هرکرک  هاگتسد  5 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000345 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  5 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامزاول هیلک.دنراد  رارق  تیولوا  رد  یلحم  ناراکنامیپ.تسا  یمازلا  تاصخشم  دیق  اب  روتکاف  شیپ  هیارا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  دص  ات  رفص  زا  تخاس 

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک 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 58 ھحفص 36 
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یسانش میژر  هیذغت و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6369563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخباتک تیگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030418000009 زاین :  هرامش 

یسانش میژر  هیذغت و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هگنل ود  یدورو  تیگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هناخباتک  زاین  دروم  هدش  تساوخرد  تیگ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یسانش ،  میژر  هیذغت و  مولع  هدکشناد  کالپ 44 - تسود - تجح  نابایخ  یردان - نابایخ  زرواشک - راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1416643931

88955742-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88955983-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6369482 ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 27)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخباتک هناخباتک تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 58 ھحفص 37 
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نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

100/01/1671071 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یارجا  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UNV-IPC2328SB-DZK-10 دنرب نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096024000006 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  داباریصن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3761953198 یتسپ :  دک  رهشریصن ،  یرادرهش  تیالو - راولب  رهشریصن - میرک - طابر  ناتسرهش  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56655601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56652998-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545

UNV- IPC2328SB-DZK- 10UNV- IPC2328SB-DZK- 10 دنرب   دنرب نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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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ناتسزوخ یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت لحم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  ددع  موسکا 2  NVR 32 هریخذ - ددع 30 موسکا  d334 ماد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب 

1101003524000405 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهعرب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  ددع  موسکا 2  NVR 32 هریخذ - ددع 30 موسکا  d334 ماد نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز سابع  سدنهم   09166004412 سانشراک هرامش  دشاب  یم  هدننک 

6177615438 یتسپ :  دک  یزاس ،  روتکار  تکرش  یوربور  - یا هفرح  ینف و  راولب  - رادیپس - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270064-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32279743-061 :: 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

موسکا موسکا   NVR 32NVR 32 هریخذ   هریخذ -- ددع ددع 3030 موسکا موسکا   d334d334  ماد ماد نیبرود   نیبرود 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 :
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یبرغ ناجیابرذآ  کناب  تسپ  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 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاه  یهگآ  ینف  تاصخشم  قبط  ناتسا  یتسرپرس  یتینما  یتظافح و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001643000032 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یبناج تازیهجت  هنایار و  دیلوت  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5735164313 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  کناب  تسپ  یتسرپرس  یئاطع  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یندم 2 - خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244823-044  ، 32244036-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32274917-044 :: 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

یتینما یتینما وو   یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6369455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   LHG مدوم ریواصت و  یزاس  هریخذ  یرازفا  تخس  هناماس  لوه و  نیپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000483 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یزاس هریخذ  هکبش  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

مدوم الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

 . تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   LHG مدوم ریواصت و  یزاس  هریخذ  یرازفا  تخس  هناماس  لوه و  نیپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف 

.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 
هداز قداص  یاقآ  هارمه 09171154406  هرامش 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LHGLHG مدوم   مدوم وو   ریواصت   ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یرازفا   یرازفا تخس   تخس هناماس   هناماس وو   لوه   لوه نیپ   نیپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4949

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

مالیا ناتسا  زاگ  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 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

6369473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091836000134 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234303-084  ، 32235800-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32235824-084 :: 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

نادمه یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6369484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  ینف  تاصخشم  هیلک  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  .تسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرئد  ددع  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000306000041 زاین :  هرامش 
نادمه یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلخت  یریگراب و  لمح ، یاه  هنیزه  هیلک  .دشاب  یم  دقن  تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516913733 یتسپ :  دک  مدرم ،  یرتم  هدیمهف 18  دیهش  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38411563-081  ، 38411000-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38380520-081 :: 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

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5050

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

موسکا6369353  NVR 32 هریخذ - ددع 30 موسکا  d334 ماد هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6369595 یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  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

ینف6369462 یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هزیناکم  یاه  نیشام  هلوس  قیرح  مالعا  تایلمع و  هحفص 19)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیورشب افش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6369632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  دصقم  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب  یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ .  تسیل  قبط  درادناتسا  یناشن  شتآ  لوسپکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101092085000067 زاین :  هرامش 
هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب  یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ .  تسیل  قبط  درادناتسا  یناشن  شتآ  لوسپکدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32782014-056 :: 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

یناشنشتآ6369203 هحفص 19)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف6369462 یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هزیناکم  یاه  نیشام  هلوس  قیرح  مالعا  تایلمع و  هحفص 19)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6369632 شتآ  لوسپک  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ءافطا6369725 مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  ، ینف رواشم 
کینیلک قیرح 

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 58 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

کینورتکلا6369137 تظافح  هناماس  هحفص 9)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6369545 کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6369616 تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 9) - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  " " 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

6369170( تسویپ تساوخرد  قبط   ) سابعردنب هاگدورف  کیتاموتا  یاهبرد  یاهمتسیستاریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا رهش  قنارخ  نادیم  یتراظن  یاه  نیبرود  هب  یناسرقربو  دابآدمحا  رهش  یلصا  رباعم  یئانشور  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000889 زاین :  هرامش 

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

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

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکدرا رهش  قنارخ  نادیم  یتراظن  یاه  نیبرود  هب  یناسرقربو  دابآدمحا  رهش  یلصا  رباعم  یئانشور  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادیم نادیم یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هبهب   یناسرقرب   یناسرقرب وو   رهش   رهش یلصا   یلصا رباعم   رباعم یئانشور   یئانشور حالصا   حالصا 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 58 ھحفص 45 
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6369133 رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6369264 رادم  نیبرود  یارجا  هحفص 37)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادیم6369269 یتراظن  یاه  نیبرود  هب  یناسرقرب  رهش و  یلصا  رباعم  یئانشور  هحفص 9)حالصا  نیبرود  ( نیبرود

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

6369309UNV-IPC2328SB-DZK-10 دنرب نیبرود  هحفص 37)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

موسکا6369353  NVR 32 هریخذ - ددع 30 موسکا  d334 ماد هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6369455LHG مدوم ریواصت و  یزاس  هریخذ  یرازفا  تخس  هناماس  لوه و  نیپ  هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6369473 هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6369484 نیبرود  ددع  هحفص 37)دیرخ 12  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6369530 یاه  نیبرود  کیفارت  لاقتنا  یارب  هکبش  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6369545 کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6369565 یاه  نیبرود  کیفارت  لاقتنا  یارب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هتسب

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینابیتشپ6369567 تامدخ  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و   ، نیمات یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( هتسب رادم  یاه  نیبرود   ) یریوصت یتراظن  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6369595 یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

636969031 ریواصت ، طبض  هاگتسد   1 هتسب ، رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ ،
چوس هاگتسد 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6369698 رادم  نیبرود  هحفص 9)نیمأت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ 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 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

6369257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد تاحیضوت  تسویپ و  قاروا  ینف و  تاصخشم  قباطم  زاس  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم لاطبا  لماک  روط  هب  یمالعا  دراوم  زا  ریغ  ،و  دزوی ، نیزگیاج دراوم 

1101005070000073 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیاباگیگ  X-MEDIA|DDR3|Google Android 7|2 ( | کسید دراه  هدننک  شخپ   ) ریلپ کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش  مالعا  تمیق   ، تاحیضوت تاعالطا و  زیر  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  لاوس  لکشم و  هنوگره  تروصرد 

.ددرگیم لاطبا  تسویپ  نودب  مالعتسا  یمازلا و  روتکافشیپ  هئارا 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88966324-021 :: 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

زاس6369257 هریخذ  هحفص 47)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6369297 تحت  زاس  هحفص 22)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

موسکا6369353  NVR 32 هریخذ - ددع 30 موسکا  d334 ماد هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6369455LHG مدوم ریواصت و  یزاس  هریخذ  یرازفا  تخس  هناماس  لوه و  نیپ  هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

زاس زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 58 ھحفص 47 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6369424 ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینفد6369482 ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 27)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 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

6369173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  ) رورس یفرصم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000671 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 42 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تالاوس  هب  ییوگخساپ   61024238 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یفرصم   یفرصم تاعطق   تاعطق 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 58 ھحفص 48 
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ 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 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

6369251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد تاحیضوت  تسویپ و  قاروا  ینف و  تاصخشم  قباطم  رورس  ددعود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم لاطبا  لماک  روط  هب  یمالعا  دراوم  زا  ریغ  ،و  دزوی ، نیزگیاج دراوم 

1101005070000072 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CPU) |Intel|LGA1700  ) رگشزادرپ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دوش  مالعا  تمیق   ، تاحیضوت تاعالطا و  زیر  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  لاوس  لکشم و  هنوگره  تروصرد 

.ددرگیم لاطبا  تسویپ  نودب  مالعتسا  یمازلا و  روتکافشیپ  هئارا 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88966324-021 :: 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

رورس6369173 یفرصم  هحفص 48)تاعطق  رورس  ( رورس

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

رورس6369251 ددعود  هحفص 48)دیرخ  رورس  ( رورس

رورس رورس ددعود   ددعود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 58 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

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

6369307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ربارب   PT100 روسنس لماک 233/3 و  روانش  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001736 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( یتاقبط  ) روانش پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 

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

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ یراک  زور  تخادرپ 7  تدم  رثکادح  .ددرگ  یم  لاطبا  دیرخ  دوش و  یم  هداد  تدوع  سنج  دشاب  رادیرخ  رظن  اب  ریاغم  قوف  یالاک  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09117740705 تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب.رسلباب  رد  عقاو  عمتجم  لحم  رد  لیوحت.روتکاف  هئارا  الاک و  لماک  لیوحت  زا 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ6369307 طیارش  اب  ربارب   PT100 روسنس لماک 233/3 و  روانش  هحفص 50)پمپ  روسنس  ( روسنس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش اباب   ربارب   ربارب   PT100PT100 روسنس   روسنس وو   لماک  233/3233/3   لماک روانش   روانش پمپ   پمپ 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 58 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  چیئوس  قرب و  ولباتو  سا  یپوی  روتینام و  هنایار و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000485 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هر ماما  هاگدورف  رد  ینف  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  60 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: 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

.تسویپ6369181 لیاف  قبط  چیئوس  قرب و  ولباتو  سا  یپوی  روتینام و  هنایار و  هحفص 51)سیک  چیئوس  ( چیئوس

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

6369379S12-EWSD چیئوس دراه  هحفص 22)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط چیئوس   چیئوس وو   قرب   قرب ولباتو   ولباتو ساسا   یپوی   یپوی وو   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 58 ھحفص 51 
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  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 19 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادرگ زویف  دیلک  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000131 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادرگ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 55 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  ددرگ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگ نادرگ زویف   زویف دیلک   دیلک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ 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 58 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6369221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6 رد لباک 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000276 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسم لباک  الاک :  مان 

رتم 600 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یراجت ( HDPE  ) نلیتا یلپ  هلول  الاک :  مان 
مرگولیک 600 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
لسوتف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88259971-021 :: 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

نادرگ6369180 زویف  دیلک  عاونا  هحفص 51)دیرخ  چوس  ( چوس

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

6369196 ... وکسیس و چوس  هاگتسد  کی  هحفص 22)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یروتاینیم6369221 زویف  لسوتف - دیلک )  ) چوس ( - HDPE  ) نلیتا یلپ  هلول  یسم - هحفص 51)لباک  چوس  ( چوس

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

6369477TK-803R لدم تندنرت  تروپ   KVM USB 8 هحفص 22)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

636969031 ریواصت ، طبض  هاگتسد   1 هتسب ، رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ ،
چوس هاگتسد 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف لسوتف - - لسوتف دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ( - ( - HDPEHDPE  ) ) نلیتا نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یسم - - یسم لباک   لباک 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 58 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درادناتسا هاگشهوژپ   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6369259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  سوم  دروبیک و   - روتینام  - سیک هاگتسد  دادعت 30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000108 زاین :  هرامش 

درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یجرگ 09354959449  سدنهم  اب  رتشیب  یگنهامه  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32808114-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک  - - روتینام روتینام  - - سیک سیک هاگتسد   هاگتسد 3030 دادعت   دادعت 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 58 ھحفص 54 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3650446
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/js7dyz3kfc5cz?user=37505&ntc=6369259
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6369259?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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

6369497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ روتینام  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000562 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روتینام هدنرادهگن  یوزاب  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

روتینام هدنرادهگن  یوزاب  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن داهنشیپ  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  تسویپ  یلام  ینف و  لیاف  هک  ییاه  داهنشیپ  هب 

سامت 07731314478 هرامش 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6369715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یزاگ روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 6262

سوام سوام -- درب درب یکیک   -- مکمک بوبو   -- رکیپسا رکیپسا -- تخت تخت رنکسا   رنکسا -- روتینوم روتینوم -- لماک لماک سیک   سیک 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 :

زا 58 ھحفص 55 
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سوام - درب یک  - مک بو  - رکیپسا - تخت رنکسا  - روتینوم - لماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000070000009 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

ددع 10 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
( دناب  ) وگدنلب الاک :  مان 

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

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن تسویپ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  سامت  هرامش  سردآ و  اضما و  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  اردوخ  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتمه سدنهم  ینف 35261754  تاعالطا  سامت  هرامش 

5133983441 یتسپ :  دک  مشاه ،  جاح  هچوک  (- تعاس ) یرادرهش نادیم  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35240474-041  ، 35261740-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35261745-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ6369181 لیاف  قبط  چیئوس  قرب و  ولباتو  سا  یپوی  روتینام و  هنایار و  هحفص 51)سیک  چیئوس  ( چیئوس

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

سوم6369259 دروبیک و   - روتینام  - سیک هاگتسد  هحفص 54)دادعت 30 روتینام  ( روتینام

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

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

زا 58 ھحفص 56 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3650820
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ6369497 روتینام  هحفص 54)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

سوام6369715 - درب یک  - مک بو  - رکیپسا - تخت رنکسا  - روتینوم - لماک هحفص 54)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6369484 نیبرود  ددع  هحفص 37)دیرخ 12  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6369530 یاه  نیبرود  کیفارت  لاقتنا  یارب  هکبش  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

سوام6369715 - درب یک  - مک بو  - رکیپسا - تخت رنکسا  - روتینوم - لماک هحفص 54)سیک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6369455LHG مدوم ریواصت و  یزاس  هریخذ  یرازفا  تخس  هناماس  لوه و  نیپ  هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

بعش6369595 یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6369698 رادم  نیبرود  هحفص 9)نیمأت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 58 ھحفص 57 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6369600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هعسوت  حرط  نامتحاس  زاین  دروم  یبناج  مزاول  هطوبرم و  یاه  هدرپ  اهروتکژورپ و  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000058 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

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

دیالسا روتکژورپ  الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
روتکژورپ لیافورپ  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

روتکژورپ هیاپ  الاک :  مان 
ددع 27 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

زاین6369600 دروم  یبناج  مزاول  هطوبرم و  یاه  هدرپ  اهروتکژورپ و  هحفص 58)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( 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

یقرب6369501 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

زاین زاین دروم   دروم یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هطوبرم   هطوبرم یاه   یاه هدرپ   هدرپ وو   اهروتکژورپ   اهروتکژورپ وئدیو   وئدیو 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 58 ھحفص 58 
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