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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 21

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1818 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4545))

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

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

زا 43 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374239 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هاگورین  گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373635 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمدرم یاه  تکراشم  دحاو  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هاگورین   هاگورین گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 11

یمدرم یمدرم یاه   یاه تکراشم   تکراشم دحاو   دحاو تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 43 ھحفص 5 
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اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

KSWCO.COM :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت تیاس  تهج  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 231  02146079516 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20994 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابا 55-57 پ1165 لیکو  لصاف  دح  سدقم  دهشم   :: سردآ سردآ

41-05131298038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا دیدجت   دیدجت 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 43 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/24/ق یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qz.tci.ir :: عبنم :: 1402/01/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373765 :: هرازه هرازه :: 1402/01/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USO 1401 دادرارق زا  یشخب  تیاس  ناتسا 29  حطس   USO یاهتیاس رد  مراهچ  لسن  تازیهجت  لیوحت  شیامزآ و  یزادنا و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

250377 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  فکمه -  هقبط  نیوزق -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش و6373723 حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو 
روبزم یاه  نیبرود  هب  طوبرم  یاهنویسادنف  یارجا 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  مود -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094734000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373463 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نویزیولت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  4/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم یرادرهش  هیمطاف  نادیم  رهش -  نیهاش   :: سردآ سردآ

03145225200 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق زازا   یشخب   یشخب تیاس   تیاس ناتسا  2929   ناتسا حطس   حطس   USOUSO یاهتیاس   یاهتیاس ردرد   مراهچ   مراهچ لسن   لسن تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
USO 140 1USO 140 1

55

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 43 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

زاریش هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373602 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآدیز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زا 1401/12/17  یراک  زور  تدم 10  هب   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگریش  :: عبنم اتعبنم زا 1402/01/06  یراک  زور  تدم 10  هب   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6373723 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هب  طوبرم  یاهنویسادنف  یارجا  نینچمه  دابآدیز و  رهش  حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روبزم یاه 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  لداعم 1.317.619.682  دروآرب  دصرد  لقادح 5  غلبم  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

دابآدیز یرادرهش  دابآدیز  ناجریس - : یناشن  :: سردآ سردآ

رادرهش رتفد  سکفلت   03442394657 - 42395723 :: نفلت نفلت
03442394855

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 77

هبهب طوبرم   طوبرم یاهنویسادنف   یاهنویسادنف یارجا   یارجا وو   رهش   رهش حطس   حطس ردرد   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
روبزم روبزم یاه   یاه نیبرود   نیبرود

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 43 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش و6373723 حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو 
روبزم یاه  نیبرود  هب  طوبرم  یاهنویسادنف  یارجا 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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

6373475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  ATIS یسانشاوه تاعالطا  راکدوخ  شخپ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000508 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  تاقاعتم و  اب  ATIS یسانشاوه تاعالطا  راکدوخ  شخپ  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   ATISATIS یسانشاوه   یسانشاوه تاعالطا   تاعالطا راکدوخ   راکدوخ شخپ   شخپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 43 ھحفص 9 
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT Service هب موسوم  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یزاس ، شرافس  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  رد   Desk

1101000005000276 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

دیاب یبازرا و ...  مالعتسا  دانسا  ددرگ  یراذگراب  هناماس  یور  ددرگ و  تکرش  رهم  هب  روهمم  اضما و  اضما  نیبحاص  طسوت  تسیاب  یم  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  یور 

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6373666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سوریو  یتنآ  شیو  داپ  رازفآ  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001337000034 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سوریو  یتنآ  شیو  داپ  رازفآ  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6816955635 یتسپ :  دک  شناد ،  یبونج  یرتم  ورسخ 16   رصان  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237778-066  ، 33241684-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33246662-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یزاس ، ، یزاس شرافس   شرافس بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1010

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ شیو   شیو داپ   داپ رازفآ   رازفآ مرن   مرن ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 43 ھحفص 10 
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لیبدرا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6374061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003744000024 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613657948 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  بنج  هر - )  ) ینیمخ ماما  هارراهچ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251130-045  ، 31251000-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33231082-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6373563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1212

PLCPLCوو قرب   قرب هاگراک   هاگراک تازیهجتو   تازیهجتو   66 ED1055- 1MA00-0BA2ED1055- 1MA00-0BA2 سنمیزوگول   سنمیزوگول گولانآ   گولانآ یدورو   یدورو لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 43 ھحفص 11 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3657629
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z54b4pbjbhflv?user=37505&ntc=6374061
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6374061?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتسویپ تسیل  قبط  PLCقرب و هاگراک  تازیهجتو   6ED1055-1MA00-0BA2 سنمیزوگول گولانآ  یدورو  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003549000117 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نزاخ کناب  الاک :  مان 

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

یتعنص یکیلوردیه  سرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
روتوم روتور  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

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

(PLC  ) یزیر همانرب  لباق  یقطنم  رلرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
قرب رتست  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تبث  - دشاب یم  لک  هرادا  برد  یتساوخرد  یاهالاک  لیوحت  - تسا یناریا  یالاکاب  دیرخ  تیولا  - دشاب یم  یدقن  باسحتروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف 

5714717516 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  ترجه  یوک  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31939134-044  ، 32233999-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32232208-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 43 ھحفص 12 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  شوپرد  نیمأت  ناونع : 

14014893 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  نیمأت  ناونع : 

14014897 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد شوپرد   شوپرد نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1414

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 43 ھحفص 13 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  نیمأت  ناونع : 

14014896 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/03/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  رسنالاب  رنف  ناونع : 

14015195 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1616

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رسنالاب   رسنالاب رنف   رنف ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 43 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9w99s6xvlxu3q?user=37505&ntc=6373911
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6373911?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n7sx3c2qc9xmc?user=37505&ntc=6373914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6373914?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6373531 :: 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  یگنهامه 09121448716 تسویپدادرارق 

1101092386000070 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

هدش هتساوخ  یاهدرادناتسا  قبط  قوفدادرارق  تهج  ینوناق  تادنتسمو  راکنامیپ  تیحالص  یهاوگدشاب  یم  تسویپدادرارق  قبط  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رتم  1900 دودحانبژارتمدشاب یم  مالعتسا  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  هژورپ  ماجناودادرارق  ذخا  تهج  لقنو  لمحدمآو  تفر  یاه  هنیزه  هیلکدشاب  یمیمازلا 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلک6373892 یمشیربا ، بانط  یناشن ،  شتآ  لوسپک  رطخ ،  راون  گنلک ،  لیب ،  ریظن  تازیهجت  دیرخ 
 ... یدنق و

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینیلک کینیلک قیرحءافطاو   قیرحءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجارب   یارجارب تراظنو   تراظنو یحارط   یحارط  ، ، ینف ینف رواشم   رواشم 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 43 ھحفص 15 
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/112 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  یاه   BTS هدنامیقاب هژورپ  یارجا  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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/267/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6373490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ یتقرس  یبارخ  عفر  یرادهگنو  یریاد  تاموزلم  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

BTSBTS هدنامیقاب   هدنامیقاب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

یتقرس یتقرس یبارخ   یبارخ عفر   عفر یرادهگنو   یرادهگنو یریاد   یریاد تاموزلم   تاموزلم 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 43 ھحفص 16 
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6373491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجوز لوژام 25  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

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

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

6373509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  دادعت  تاصخشم و  قبط  تاقلعتم  اب  روتپادآ  عون  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000397 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرون روتپادآ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجوز یجوز   2525 لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2 12 1

روتپادآ روتپادآ عون   عون ودود   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 43 ھحفص 17 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه یتسد  کرحتمحتم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000941 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
Contacta  | ییویدار جاوما  هدنتسرف  / هدنریگ الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق لیوحت  نامز  تدم  یتناراگ و  الاک ، تلاصا  دیاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد  .دشاب  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ و  یاه  لیاف  قباطم  یتسیاب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا کی  هرامش  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  قوف  هاگتسد  .دوب  دهاوخ  فذح  هلزنم  هب  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  .ددرگ 

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

3591572-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

te.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات زکارم  تارادا و  هدودحم  رد  تاموزلم ) حلاصم و  نیمات  اب   ) یرون ربیف  یبارخ  عفر  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  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

دنمشوه دنمشوه یتسد   یتسد کرحتم   کرحتم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 2323

(( تاموزلم تاموزلم وو   حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب    ) ) یرون یرون ربیف   ربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 43 ھحفص 18 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/139 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kz.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون رتلیپسا  عاونا  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه هقبط  تارباخم  یرادا  ینف و  عمتجم  رد  عقاو  هقطنم  تسارح  هرادا   :: 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

تفاب یمیش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

CHTA-244-14010380 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-12-23هرامش عورش 17-12-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DVDRهکبشو و دیر  تراک  هارمه  هب  لاوود  نونز  -SSD 8*1 CPU دراه  = HP-G10 RAM-128 GB رورس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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

یرون یرون رتلیپسا   رتلیپسا عاونا   عاونا ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 2525

DVDRDVDR وو هکبشو   هکبشو دیر   دیر تراک   تراک هارمه   هارمه هبهب   لاوود   لاوود نونز   نونز -- SSD 8* 1  CPUSSD 8* 1  CPU دراه دراه  = = HP-G10  RAM- 128 GBHP-G10  RAM- 128 GB رورس   رورس 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 43 ھحفص 19 
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6374032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ناریا  تخاس 

.دسرب نامزاس  نیا  یزکرم  داتس  لاتیجید  لوحت  یروانف و  تیریدم  رازفا  تخس  هورگ  دات  هب 
1101005487000003 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناریا  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب نامزاس  نیا  یزکرم  داتس  لاتیجید  لوحت  یروانف و  تیریدم  رازفا  تخس  هورگ  دات  هب 

دشاب یم  طبریذ  یدابم  زا  مزال  یهاوگ  هئارا  هب  طونم  هدوزفا  شزرارب  تایلام  تخادرپ 
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 

6715664546 یتسپ :  دک  نمهب ،  هار 22  هس  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228183-083  ، 38212905-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38212909-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/138 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kz.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن هژورپ  تهج  ددع  دادعت 280  هب  تروپ  یرون 48  تسپ  ددع و  دادعت 410  هب  تروپ  یرون 24  تسپ  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 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 2727

یرون یرون تسپ   تسپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 43 ھحفص 20 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

فلا  - 258-12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگنز  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  یواوه   S2700 و S3700 چیئوس هاگتسد  دیرخ 35  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت www.tci.ir www.za.tci.irنفلت 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/266/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6374073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک سالپ 20   sfpc لوژام ددع  هارمه 8  هب   gc8b لدم  ftth موهربیاف دیدج  نژرو   olt تراک 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

...و6373534 هسنارف  راچا  یتعنص - راوشس  لماش  تالآ  هحفص 27)رازبا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یواوه یواوه   S2700S2700 وو     S3700S3700 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

سالپ سالپ   sfpcsfpc لوژام   لوژام ددع   ددع   88 هارمه   هارمه هبهب     gc8bgc8b  لدم لدم   ftthftth موهربیاف   موهربیاف دیدج   دیدج نژرو   نژرو   oltolt تراک   تراک 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 43 ھحفص 21 
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6373446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

video wall LED/SMD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000380 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کرحتم مایپ  یولبات  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفن هئارا  تمیق  تسویپ  لیاف  هعلاطم  زا  لبق  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524423-021  ، 87520-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6374098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم هاگتسیا  ناور  یاه  نویزیولت  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000101 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  طبترم  ینف  سانشراک  تیلاعف  زا  یهاگآ  تهج.تسویپ  ینف  تاصخشم  لودجقباطمدهشم  هاگتسیا  ناور  یاه  نویزیولت  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09390300882 و05132004176 یلوچگنس

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004399-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

video wall LED/SMDvideo wall LED/SMD ناونع : : ناونع 3131

ناور ناور یاه   یاه نویزیولت   نویزیولت ریمعت   ریمعت 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000317 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42206659-034 :: 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 یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   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 43 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3657371
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cbqbpl4ystvle?user=37505&ntc=6373548
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6373548?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لباز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل رادقم 800  هب  رنیت  مرگولیک و   2000 درز درس  یکیفارت  گنر  - مرگولیک  2000: رادقم دیفس  درس  یکیفارت  گنر  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091256000244 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

نلاگ 100 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کیلیرکا گنر  الاک :  مان 
نلاگ 100 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
شینراو ای  گنر  رنیت )  ) هدننک قیقر  الاک :  مان 

مرگولیک 800 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلنیز یاقآ  سامت 09151960089  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1001096978000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373763 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام ارجا 8  تدم  یکیفارت - تازیهجت  یکیفارت و  میالع  اهولبات  یروآ  عمج  ریمعت و  بصن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  راک -  ماجنا  نسح  هد  رپس  دصرد   10 ینوناق : روسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیل رتیل   800800 رادقم   رادقم هبهب   رنیت   رنیت وو   مرگولیک   مرگولیک   2 0002000 درز درز درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر -- مرگولیک مرگولیک   2 0002000 :: رادقم رادقم دیفس   دیفس درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3434

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   یکیفارت   یکیفارت میالع   میالع اهولبات   اهولبات یروآ   یروآ عمج   عمج وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن 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 43 ھحفص 24 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3657335
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z8w32mxh9cvp3?user=37505&ntc=6373618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6373618?code=37505
https://vendor.shiraz.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jgzl4ff897q8z?user=37505&ntc=6373763
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6373763?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یدنق و هلک  یمشیربا ، بانط  یناشن ،  شتآ  لوسپک  رطخ ،  راون  گنلک ،  لیب ،  ریظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098734000014 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  ار  دانسا  هیلک  ریوصت  مادقا و  نآ  لیمکت  هب  تبسن  داتس  هناماس  زا  ءاهب  مالعتسا  دانسا  دولناد  زا  سپ  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  تاداهنشیپ  هیلک  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن 

7138995995 یتسپ :  دک  هناتسآ ،  نابایخ  شبن  هیبنیز -  راولب  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37366971-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37364098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ متسر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6374117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093129000007 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  دابا  متسر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

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

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مود هتکن  دشابیم  هبشام  دک  ناریا  هتکن  ددرگ  یمن  یگدیسر  دنا  هدرکن  یتسویپ  اضما  رهم و  تمیق و  اب  اهب  مالعتسا  مرف  ناگدننک  نیمات  خساپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  دارفا  اب  تیولوا 

4464133141 یتسپ :  دک  دابآ ،  متسر  یرادرهش  - دابآ متسر  رهش  - رابدور ناتسرهش  رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3467223-013  ، 34672223-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34672221-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو یدنق   یدنق هلک   هلک یمشیربا ، ، یمشیربا بانط   بانط یناشن ،  ،  یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک رطخ ،  ،  رطخ راون   راون گنلک ،  ،  گنلک لیب ،  ،  لیب ریظن   ریظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 43 ھحفص 25 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3656911
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/huw3p8ujswu3z?user=37505&ntc=6373892
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6373892?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3657706
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6xve86vf3q7qf?user=37505&ntc=6374117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6374117?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: 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 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

6373565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو رتلیف  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090916000031 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  شورف  روتکاف  دشابیم  هدنشورف  تکرش  دوخ  هدهع  رب  ات 100  رفصزا  هریغو  باهذو  بایا  یناتسا +  یرهش و  نورد  لمح  هنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09144064397 دشاب  یم  ینف  هتیمک  هیرظن  هب  طونم  مالعتسا  ییاهن  دیئات 

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ –  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یروپاشین –  راطع  خ  تشگلگ –  خ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931

33343725-041  ، 33341315-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33344798-041 :: 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

یدورو یدورو رتلیف   رتلیف کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 43 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3656416
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6373621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1402 نیدرورف  31 خیرات ات  تسویپ  لیاف  قبط  یسرزاب  کمک  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یسدنهم و  تامدخ  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000494 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1402.ا نیدرورف  31 خیرات ات  تسویپ  لیاف  قبط  یسرزاب  کمک  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یسدنهم و  تامدخ  ترجا   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسرزاب یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ترجا   ترجا 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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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/17تبون 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

6373534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  دات  دروم  یتساوخرد  لدمو  تسویپ  تسیل  قبط   ) تالآ رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحتو  دات 

.دشاب یم  همیمض  روتکاف  شیپ 
1101094095000668 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شک همست  رازبا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/17 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23388200-021 :: 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

...و ...و هسنارف   هسنارف راچا   راچا یتعنص - - یتعنص راوشس   راوشس لماش   لماش تالآ   تالآ رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 4040

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ناگزمره ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تاحیضوت تمسق  رد  هدننک  نیمات  صوصخ  رد  هدش  رکذ  طیارش  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قباطم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101030157000105 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یاهمتسیس هتسر  رد  ناریا  فانصا  قاتا  زا  ربتعم  همانیهاوگ  ، یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  یراکنامیپ  تیحالص  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  طرش و 10 دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  لاس  یاراد 3  تسیابیم  تازیهجت  هدوب و  یتسارح  هیدات  یکینورتکلا و  یتظافح 

 : یتسپ دک  هپس ،  کناب  نامتخاس  یدارم  هارراهچ  شبن  یدابآدسا -  نیدلا  لامج  دیس  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913956419

33333333-076  ، 32245498-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32245487-076 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

6373446video wall LED/SMD(21 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( 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

قیرح6374120 مالعا  متسیس  زیهجت  ریمعت و  تایلمع  یارجا  هحفص 5)دیدجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4141

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6373524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101098849000004 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  ناتلوا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
راتکه 170 دادعت : 

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

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

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

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

32751615-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6373524  ، راتکه  170 رادقم هب  ( ییاوه یرادرب  هشقن   ) دابهپ اب  یلیصفت  هشقن  یرگناب  تایلمع 
یرادرب هشقن  ای  یزاسرهش و  تیحالص  یاراد  یاه 

هحفص 30) دابهپ  ( دابهپ

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

4242
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرحءافطاو6373531 مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تایلمع  یارجارب  تراظنو  یحارط   ، ینف رواشم 
کینیلک

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6373748 افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلک6373892 یمشیربا ، بانط  یناشن ،  شتآ  لوسپک  رطخ ،  راون  گنلک ،  لیب ،  ریظن  تازیهجت  دیرخ 
 ... یدنق و

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قیرح6374120 مالعا  متسیس  زیهجت  ریمعت و  تایلمع  یارجا  هحفص 5)دیدجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

یتینما6373646 هحفص 27)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش و6373723 حطس  رد  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو 
روبزم یاه  نیبرود  هب  طوبرم  یاهنویسادنف  یارجا 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6374059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000063 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

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

SSD هظفاح الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یرون ویارد  الاک :  مان 

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

Blu-ray و DVD ردروکر ریلپ و  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یرون ویارد  الاک :  مان 

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

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه.تسیمازلا  تاصخشم  دنرب و  مان  جرد  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ، تسویپ یاه  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 03132342294 یگنهامه  تهج  سامت  هرامش.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6374059 هحفص 31)تازیهجت  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ms.dums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  رورس  مر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

06142428219 نفلت : .لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یرتسگداد  نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد   :: سردآ سردآ

مان 02185193768 و تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت نفلت
06142428219- 02188969737

Www.setadiran.ir تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6373663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G9 رورس تهج   RAM16GB دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003257000013 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .دیامن  یرادیرخ  تسویپ  لیاف  قبط  ربمان 809082-091  تراپ  اب   DL380 Gen9 رورس تهج   RAM 16GB ددع دراد 4  رظن  رد  لک  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یچ 09183161169  همخت  سدنهم  اب  ماهبا  تروص 

6515794437 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  امن  ناهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38212801-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38212801-081 :: 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

تاقلعتم6373475 اب  ATIS یسانشاوه تاعالطا  راکدوخ  شخپ  هحفص 9)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

G9G9  رورس رورس تهج   تهج   RAM16GBRAM16GB  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6373495 مر  هحفص 32)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6373663G9 رورس تهج   RAM16GB هحفص 32)دیرخ رورس  ( رورس

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

دیر6374011 تراک  هارمه  هب  لاوود  نونز  -SSD 8*1 CPU دراه  = HP-G10 RAM-128 GB رورس
DVDRهکبشو و

هحفص 15) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6373895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/03/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ifm کرام ییاقلا  روسنس  ناونع : 

14015176 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ifmifm  کرام کرام ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس 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 :

زا 43 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-408-TE-01T-1694 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-12-16 1401-12-22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیمسنارت ) نشیزوپ   ) ولاو لرتنک  ناکم  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6373895ifm کرام ییاقلا  هحفص 34)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6374205( رتیمسنارت نشیزوپ   ) ولاو لرتنک  ناکم  هحفص 34)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

هکبش6374032 چیئوس  هاگتسد  هحفص 15)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یواوه6374037  S2700 و S3700 چیئوس هاگتسد  هحفص 15)دیرخ 35  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( رتیمسنارت رتیمسنارت نشیزوپ   نشیزوپ  ) ) ولاو ولاو لرتنک   لرتنک ناکم   ناکم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 43 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس یکیرتکلا  هلیسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006800 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا هخاشدنچ ) ای  هخاشود   ) گالپ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: 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

هکبش6374032 چیئوس  هاگتسد  هحفص 15)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6374047 یکیرتکلا  هحفص 36)هلیسو  چوس  ( چوس

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

چوس چوس یکیرتکلا   یکیرتکلا هلیسو   هلیسو 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 :

زا 43 ھحفص 36 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاچ زور -  17 دنق شونمد  یاچ  ییاریذپ  تافیرشت و  زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم -  سیپسا 300  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش مارا  اق ب و  اب  هارمه  یزورون  رنب 
1101005674000315 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پاچ پاچ زور - - زور   1717 دنق دنق شونمد   شونمد یاچ   یاچ ییاریذپ   ییاریذپ وو   تافیرشت   تافیرشت زور -  -  زور هاگتسیا  1717   هاگتسیا ویدار   ویدار وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس هراجا   هراجا رتم -  -  رتم   300300 سیپسا   سیپسا هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش مارا   مارا وو   بب   اقاق   اباب   هارمه   هارمه یزورون   یزورون رنب   رنب

4949

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

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

زا 43 ھحفص 37 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6373545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاچ زور -  17 دنق شونمد  یاچ  ییاریذپ  تافیرشت و  زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم -  سیپسا 300  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش مارا  اق ب و  اب  هارمه  یزورون  رنب 
1101005674000316 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6374190 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یتوص  متسیس  یناسرزورب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافیرشت و6373538 زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم -  سیپسا 300  هراجا 
یرادرهش مارا  اق ب و  اب  هارمه  یزورون  رنب  پاچ  زور -  17 دنق شونمد  یاچ  ییاریذپ 

هحفص 36) توص  ( توص

پاچ پاچ زور - - زور   1717 دنق دنق شونمد   شونمد یاچ   یاچ ییاریذپ   ییاریذپ وو   تافیرشت   تافیرشت زور -  -  زور هاگتسیا  1717   هاگتسیا ویدار   ویدار وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس هراجا   هراجا رتم -  -  رتم   300300 سیپسا   سیپسا هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش مارا   مارا وو   بب   اقاق   اباب   هارمه   هارمه یزورون   یزورون رنب   رنب

5050

یریوصت یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 43 ھحفص 38 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافیرشت و6373545 زور -  هاگتسیا 17  ویدار  یتوص و  متسیس  هراجا  رتم -  سیپسا 300  هراجا 
یرادرهش مارا  اق ب و  اب  هارمه  یزورون  رنب  پاچ  زور -  17 دنق شونمد  یاچ  ییاریذپ 

هحفص 36) توص  ( توص

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

یریوصت6374190 یتوص  متسیس  یناسرزورب  تازیهجت  هحفص 36)دیرخ  توص  ( توص

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

نادمه ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6373672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچ همخت  سدنهم  اب  ماهبا  تروص  رد   . دیامن یرادیرخ   G+LN225 چنیا روتینام 22  ددع  دراد 4  رظن  رد  لک  هرادا  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرفب سامت   09183161169

1101003257000014 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

سامت یچ 09183161169  همخت  سدنهم  اب  ماهبا  تروص  رد   . دیامن یرادیرخ   G+LN225 چنیا روتینام 22  ددع  دراد 4  رظن  رد  لک  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب

6515794437 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  امن  ناهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38212801-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38212801-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام ددع   ددع   44 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 43 ھحفص 39 
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6373846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  یعامتجا  نیمات  ع )  ) یلع ماما  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  روتینام 43  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  هعلاطم  دروم   ، مالعتسا

1101093025000063 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هعلاطم دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  یعامتجا  نیمات  ع )  ) یلع ماما  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  روتینام 43  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک داز  کین  یاقآ  09351709798 یدنواک ،  سدنهم  مناخ  سامت 09165272155  هرامش  .دوش  یراذگراب  اضما و  رهم و 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا طیارش   طیارش تسویپ   تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   شوش   شوش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات عع ) )  ) ) یلع یلع ماما   ماما ینامرد   ینامرد زکرم   زکرم تهج   تهج چنیا   چنیا روتینام  4343   روتینام هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم هعلاطم   هعلاطم دروم   دروم ،،

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 43 ھحفص 40 
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6374082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لورتسلک دنقراون و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000195 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( نوخ دنق  نازیم  شجنس   ) نوخ دنق  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یتیاده  مناخ  نفلت 09189274039 هرامش  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  ..الاک  لیوحتزادعب  یروف  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لورتسلک لورتسلک وو   دنقراون   دنقراون 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 43 ھحفص 41 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3657739
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6qc6xglafpnys?user=37505&ntc=6374082
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6374082?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6374108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  رتنیرپ  ددع  پات و 5  پل  ددع  کی  ددع و  دادعت 11  هبروتینام  تاقلعتم و  اب  سیکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  لیاف  قبط 

09161596539 ههام تخادرپ 6 
1101093606000175 زاین :  هرامش 

رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  رتنیرپ  ددع  پات و 5  پل  ددع  کی  ددع و  دادعت 11  هبروتینام  تاقلعتم و  اب  سیکدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  لیاف  قبط 

09161596539 ههام تخادرپ 6 

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2529315-066  ، 32529315-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32529315-066 :: 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

چنیا6373672 روتینام 22  ددع  هحفص 39)4  روتینام  ( روتینام

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

اب6373846 شوش  یعامتجا  نیمات  ع )  ) یلع ماما  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  روتینام 43  هب  زاین 
.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  هعلاطم  دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم 

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

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

لورتسلک6374082 هحفص 39)دنقراون و  روتینام  ( روتینام

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

سیک6374108 هحفص 39)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تکرش6374239 هاگورین  گنیروتینام  متسیس  هحفص 5)یناسرزورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

سیک سیک دیرخ   دیرخ 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 43 ھحفص 42 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروانف6373550 تامدخ  تیریدم  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یزاس ، شرافس  بصن ، دیرخ ،
تاعالطا

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6373666 یتنآ  شیو  داپ  رازفآ  هحفص 9)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6374061 لیاف  قبط  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 9)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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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