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

( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   2 020 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   249,800هکس , 000249,800 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما457,840457,840رالد تاراما مهرد   124,960124,960مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   224,800هکس , 000224,800 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس304,300304,300رالد سیئوس کنارف   501کنارف , 100501 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 148هکس ,000 , 000148 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع334,000334,000رالد ناتسبرع لایر   ,123لایر 170123, 170

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,89هکس 000 , 00089, 000 , وروی000 490وروی ,590490 ژورن590, ژورن نورک   43,60043,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,713, 00020 ,713, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   556دنوپ ,720556 نپاژ720, نپاژ نینی   دصکی   342دصکی ,840342 ,840

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
((3333))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 148148))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 46  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 78

( یهگآ دادعت 22  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 81

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

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( 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 9  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 16  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 20  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 3  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش دنمشوه  دربهار  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R402-115 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک رسارس  رد  دوخ  یناسنا  یورین  نیمات  یربهار و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کرادت نیمات و  دحاو  لوا  قبط  کالپ 145  هرامش 2  رهش  کناب  یزکرم  نامتخاس  ورسخ  این  یناقهد  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  تفایرد :   :: سردآ سردآ

یلخاد 1126 و 1515  02188381785 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسنا یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات وو   یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 11
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005011000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/28هرامش هبنشکی  زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار هتسباو  عبات و  یاهتکرش  عجرم  ینامزاس  یرامعم  یترارح و  قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  ینامزاس  یرامعم  نیودت  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
QCBS شور هب 

یروانف کیتامروفنا و  یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  هرواشم  هتسر  رد  رتالاب  هیاپ 4 و  رد  کیتامروفنا  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهرازبا متسیس و  هیاپ  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  هتشر  رد  رازفا  مرن  هتسر  رد  رتالاب  هیاپ 4 و  رد  کیتامروفنا  تیحالص  همانیهاوگ  ای 2 - تاطابترا و  تاعالطا و 

هدوب

قرب تکرش  نامتخاس  ورین -  هاگشهوژپ  نامداد -  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق -  - کرهش  :: سردآ سردآ
یترارح

58376000 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک ناریا  یرابتعا  تراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PAM نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی ینابیتشپ  تامدخ  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  نینچمه  هطوبرم و  یاه  ربتعم  لوژام ،  هارمه  هب  یلصا  ربتعم و  سنسیال  یاراد   PAM دیرخ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا  کالپ 28 -  متشه  نابایخ  تسراخب - )  ) ریصق دمحا  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

PAMPAM  نیمأت نیمأت ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001003000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376558 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تاموزلم  رورس و  یریگ  نابیتشپ  هناماس  یزاس  هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 10/300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 3  لقادح  اب  ینابیتشپ  تامدخ  هیاپ 3 و  لقادح  اب  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  یاه  هکبش  هیاپ ،  لقادح  اب 

ناریا با  عبانم  تیریدم  تکرش  کالپ 517 –  یلامش -  نیطسلف  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ و ترازو  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
شرورپ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003066000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376700 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ داوم  عیزوت  شورف و  هناماس  هژیو  کمایپ ، تفایرد  لاسرا و  هناماس  ینابیتشپ  سیورس و  نیمات  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت 87196 یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  کالپ 270  یلامش  رهشناریا  نابایخ  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یقوقح و  هورگ  یلخاد 225 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 1456 و  زکرم   :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تاموزلم   تاموزلم وو   رورس   رورس یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

کمایپ کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 142 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w3nm8ldlgfns4?user=37505&ntc=6376558
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376558?code=37505
https:
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/udq7v8bhge9fx?user=37505&ntc=6376700
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376700?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شزومآ و ترازو  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
شرورپ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003066000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376754 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:30   - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هکبش  یاه  متسیس  اه و  سیورس  هداد و  زکرم  یلحم  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  کالپ 270  یلامش  رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

مان 88969737 تبث  رتفد  سامت 1456 و  زکرم  یلخاد 225 -   87196 :: نفلت نفلت
و 85193768

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ و ترازو  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
شرورپ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003066000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377153 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ داوم  عیزوت  شورف و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یناسر ، زور  هب  یرادهگن ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  کالپ 37 -  - یلامش رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

 : مان تبث  رتفد  )و  اهدادرارق روما  یقوقح و  هورگ   ) یلخاد 225  87I96 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هکبش   هکبش یاه   یاه متسیس   متسیس وو   اهاه   سیورس   سیورس وو   هداد   هداد زکرم   زکرم یلحم   یلحم یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ ، ، تامدخ ناونع : : ناونع 66

یشزومآ یشزومآ داوم   داوم عیزوت   عیزوت وو   شورف   شورف هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یناسر ، ، یناسر زور   زور هبهب   یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004266000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد  اذغ و  نامزاس  یاه  هناماس  یتایلمع  ینابیتشپ  ۀچراپکی  طیحم  یزاس  هایپ  صوصخ  رد  نارواشم  تیحالص  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

یلم کناب  بنج  یقرش -  شیاین  شبن  دیحوت -  نابایخ  نارهت -   ، 1314715311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377645 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک  کمایپ  کیفارت  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کیتامروفنا یلاع  یاروش  لقادح 3  یدنب  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

موس هقبط  هس   ، کالپ روصنم ،  ، هچوک شین  یدابع  نابایخ  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  شبن  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6376371 طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لوا6376814 زاف  زیهجت  کیجال  رد  زاین  دروم  تارغت  متسیس DLE و  یزادنا  هار  ارجا و  بصن و  هیهت ،
SGT-600 عون زا   A نیبروت یارب 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

وو اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس یاه   یاه هناماس   هناماس یتایلمع   یتایلمع ینابیتشپ   ینابیتشپ هچراپکی   هچراپکی طیحم   طیحم یزاس   یزاس دایپ   دایپ صوصخ   صوصخ ردرد   نارواشم   نارواشم تیحالص   تیحالص یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
وراد وراد

88

کمایپ کمایپ کیفارت   کیفارت تامدخ   تامدخ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 142 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5ww2eqagh4zja?user=37505&ntc=6377180
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لرتنک6377206 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هب6377399 طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیراورم یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

پ م ق /  -/ 074-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عقاو  دوخ  یدیلوت  عمتجم   MEG دحاو لرتنک  متسیس  هب  طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ مود  زاف  هیولسع  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشوب ، ناتسا 

تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  اتفا  زوجم  نتشاد  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 5.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم و  نامزاس  زا  هدش  ذخا  هصقانم  رد  روضح  زوجم  نتشاد  تاعالطا -  یروانف  نامزاس  یوس  زا  هرداص 

کالپ 6 راهب  تسب  نب  یبونج  زاریش  یزاریش  سابع  دیهش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 360 و 300  6-02188607291 :: 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

MEGMEG دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرورس   یاهرورس وو   اهاه   رتویپماک   رتویپماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن سنسیال ،  ،  سنسیال وو   رازفا   رازفا تخس   تخس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 142 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001097847000097 - 1401/099 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جردزا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FIRE & GAS DETECTION تخاس  GENERAL MONITORS مالقا دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  367/074/820/000 دروارب : 

لایر  13/341/496/400 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هورگ  قاتا 219 -  دیرخ -  هرادا  یناگرزاب -  تیریدم  مود -  هقبط  داتس -  نامتخاس  یبونج -  سراپزاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ
قیقد رازبا 

2231-077313112235 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداصتقا هژیو  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراپ یژرنا 

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/59 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1402/01/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376564 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1402/02/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لرتنک  متسیس  تاعطق  اه و  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/200/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ   ، یژرنا یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  رهشوب   :: سردآ سردآ

یلخاد 2465)  ) :: 07737295340 و 07737295000 نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: TENDER @MOBINEC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE & GAS DETECTIONFIRE & GAS DETECTION  تخاس تخاس   GENERAL MONITORSGENERAL MONITORS مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

سنمیز سنمیز لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق وو   اهاه   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 142 ھحفص 11 

https://www.setadiran.ir-www.spgc.ir
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رهشوب یمیشورتپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا  A نیبروت یارب  لوا  زاف  زیهجت  کیجال  رد  زاین  دروم  تارغت  متسیس DLE و  یزادنا  هار  ارجا و  بصن و  هیهت ، راکنامیپ  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SGT-600 عون

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

اه نامیپ  یقوقح و  روما   02142757434 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Contracts@Bupc.Irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیراورم یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

پ م ق /  -/ 074-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عقاو  دوخ  یدیلوت  عمتجم   MEG دحاو لرتنک  متسیس  هب  طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ مود  زاف  هیولسع  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشوب ، ناتسا 

تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  اتفا  زوجم  نتشاد  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 5.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم و  نامزاس  زا  هدش  ذخا  هصقانم  رد  روضح  زوجم  نتشاد  تاعالطا -  یروانف  نامزاس  یوس  زا  هرداص 

کالپ 6 راهب  تسب  نب  یبونج  زاریش  یزاریش  سابع  دیهش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 360 و 300  6-02188607291 :: 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

SGT-600SGT-600 عون   عون زازا     AA  نیبروت نیبروت یارب   یارب لوا   لوا زاف   زاف زیهجت   زیهجت کیجال   کیجال ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تارغت   تارغت وو     DLEDLE  متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1313

MEGMEG دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرورس   یاهرورس وو   اهاه   رتویپماک   رتویپماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن سنسیال ،  ،  سنسیال وو   رازفا   رازفا تخس   تخس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 142 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001033000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378057 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناتسرهش رد  عقاو  ششوپ  تحت  یاهرابنا  رد  لاس 1401  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هدابآ دیلقا و  ، نورزاک ، زاریش یاه 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یناگرزابو  هلغ  تکرش  یلم  غاب  یوربور  هیظفاح  هارراهچزاریش   ، 7145553135 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6376538FIRE & GAS DETECTION تخاس  GENERAL MONITORS مالقا هحفص 10)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهبرد6376555 یمومع و  نکاما  تارادا  یبوچ  لزانم  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  هنایلاس  یزاس  هنیهب 
غارچ تارادا و  یرارطضا  یقرب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 142 ھحفص 13 
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دیما دنورآ  نازادرپارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  هکبش  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن هعجارم  دحاو 75  هقبط ،  یبوط  جرب  نازمره  هب  هدیسرن  نامداد ، راولب  برغ ، کرهش  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: 23762174-021 و 021-23762172 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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/082/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1402/01/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تارباخم و  تازیهجت  هکبش و  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  تامدخ  ماجنا  هب  طوبرم  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ( 445/082/01  ) هصقانم هرامش  هب  تارباخم  هرادا  زاین  دروم  یچنفلت  نفلت  یروتارپا  تامدخ 

لایر دروارب 128/241/942/933  غلبم 

لایر  نیمضت 6/412/097/150  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  ربتعم  یهاوگ 

یتسپ 191 قودنص  یزکرم  یرادا  نامتخاس  ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-02141934-07431921261 :: 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 تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یروتارپا یروتارپا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 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 142 ھحفص 14 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000514 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم  هرادا  زاین  دروم  نفلت  یروتارپا  تامدخ  هیارا  تارباخم و  تازیهجت  هکبش و  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: 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

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

یا هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب کان   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
هرامش 4-104/4416/م

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم نفلت   نفلت یروتارپا   یروتارپا تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا وو   تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818

تیاس تیاس ناتسا  2929   ناتسا حطس   حطس   USOUSO یاه   یاه تیاس   تیاس ردرد   مراهچ   مراهچ لسن   لسن تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 142 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناهفصا ناتسا  یاهناتسمارآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001099604000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378112 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن گ رازگرب  اه  ناتسمارآ  نامزاس  هصرع  رد  یرون  ربیف  هژورپ  یارجا  دیرخ و  تایلمع  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  یاه  ناتسمارا  نامزاس  نان  ناهفصا  هداج  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

03135723030 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس و6376558 یریگ  نابیتشپ  هناماس  یزاس  هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  نیمات 
یبناج تاموزلم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6376754 متسیس  اه و  سیورس  هداد و  زکرم  یلحم  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ ،
یا هکبش 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزومآ6377153 داوم  عیزوت  شورف و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یناسر ، زور  هب  یرادهگن ، هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6377180 هچراپکی  طیحم  یزاس  دایپ  صوصخ  رد  نارواشم  تیحالص  یبایزرا  ییاسانش و 
وراد اذغ و  نامزاس  یاه  هناماس  یتایلمع 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6377206 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هب6377399 طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع 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 142 ھحفص 16 
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نهموب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005108000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 19  تیاغل   1401/12/27

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377334 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 15   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  شیاپ  گنیروتینام و  قاتا  یرصب  یعمس و  تازیهجت  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 25.000.000.000  غلبم 

یمومع هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ناریا  داتس  هناماس  هذوخام  یاه  هنیزه  یسانشراک و  یهگآ و  جرد  هنیزه  لایر -  هدرپس 1.250.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  .دوب  دهاوخ 

:: سردآ سردآ

یلخاد 368  02176223110 :: نفلت www.setadiran.ir www.sh-boumehen.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  45/600/000/000 دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/280/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج -  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

08633126523 :: 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

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2 12 1

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ 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 :
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ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-68 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج جوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم یاه  نابایخ  رد  یکیفارت  مئالع  بصن  یشک و  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 233 و 298  02187750 :: نفلت WWW.AKPC.IRنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/096/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1402/01/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطاقت یئامنهار  یاهغارچ  تارادا و  یرارطضا  یقرب  یاهبرد  یمومع و  نکاما  تارادا  یبوچ  لزانم  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  هنایلاس  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش 

لایر دروارب 59/349/880/799  غلبم 

لایر  نیمضت 2/967/500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  لقادح 5 

07431924720: نفلت -7581873849: یتسپ دک   - 191: یتسپ قودنص  یزکرم -  هرادا  نامتخاس  ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-02141934-07431924720 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

عمتجم عمتجم یاه   یاه نابایخ   نابایخ ردرد   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2323

غارچ غارچ وو   تارادا   تارادا یرارطضا   یرارطضا یقرب   یقرب یاهبرد   یاهبرد وو   یمومع   یمومع نکاما   نکاما تارادا   تارادا یبوچ   یبوچ لزانم   لزانم قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس هنایلاس   هنایلاس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 2424

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

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 17  تیاغل   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 12   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377206 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10  سار   - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

الاب  هب  هبتر 4  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ندوب  اراد  ای  هجدوب  همانرب و  نامنزاس  زا  تارباخم  کینورتکلا و  هبتر 5  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   6/001/741/118 نیمضت : 

هام  3 داهنشیپ :  رابتعا  تدم 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  دیهش  نادیم  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -   :: سردآ سردآ

53507128  - 53507026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: 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

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

راذگ هیامرس  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-1257 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش فلتخم  طاقن  رد  ...و  یتامدخ  یراجت ، ، محازم لغاشم  یهدناماس  یاه  هعومجم  اب  طبترم  یاهراک  بسک و  اه و  هژورپ  رد  یراذگ  هیامرس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش 

یرهش لغاشم  یهدناماس  تیاس 
راب هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  هعسوت  حرط 

راب هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  هناخدرس 
راب هرت  هویم و  نادیم  تاعیاض  زا  ماد  کاروخ  دیلوت 

کولب هچریت  ینوتب و  تاعطق  دیلوت  یهدناماس  تیاس 
راب هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  یدورو  برد  ندرک  هزیناکم  یزاس و  دنمشوه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یعرف 63/1 هچوک 63  سردم  راولب  یادتبا  ع )  ) رصع یلو  نادیم  رد  عقاو  زاریش  یرادرهش  یزرواشک  یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 230 :: 09030145706 و 37250792  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یتامدخ یتامدخ یراجت ، ، یراجت ،، محازم محازم لغاشم   لغاشم یهدناماس   یهدناماس یاه   یاه هعومجم   هعومجم اباب   طبترم   طبترم یاهراک   یاهراک وو   بسک   بسک وو   اهاه   هژورپ   هژورپ ردرد   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 142 ھحفص 19 

https://www.setadiran.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vkcwukshut92s?user=37505&ntc=6377206
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6377206?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ftslha7jy4uvr?user=37505&ntc=6377351
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6377351?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکاما یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس  ینابیتشپ و  هزوح  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناریا  تارداص  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک مادقا  لیذ  یاهیدنمناوت  ساسا  رب  هعبات  یداتس و 

ینمیا یاه  هکبش  کینورتکلا و  تظافح  یسدنهم  ینف  یاهتکرش  یرسارس  هیداحتا  رد  تیوضع  تادنتسم  هئارا  - 1
( لاس لقادح 6   ) یریوصت تراظن  یاهمتسیس  ینابیتشپ  هنیمز  رد  تیلاعف  هقباس  تادنتسم  هئارا  - 2

( هخسن هس  لقادح   ) دعب هب  لاس 1397  زا  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  سیورس و  هنیمز  رد  یکناب  ای  یتلود  یاهنامزاس  اب  دادرارق  تادنتس  هئارا  - 3
دروم ) لقادح 5   ) دعب هب  لاس 1396  زا  یریوصت  تراظن  لود  یاه  نامزاس  زا  راک  ماجنا  نسح  هب  طوبرم  تادنتسم  هئارا  - 4

تکرش رد  همیب  هقباس  لاس  لقادح 3  اب  طبترم  همان  یهاوگ  هئارا  اب  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هنیمز  رد  صصختم  نیسنکت  لقادح 5  تادنتسم  هئارا  - 5
موسکا و ویو ، ینوی  ینوس ، گنوسماس ، یاهدنرب  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  اب  اهنیسنکت  لماک  ییانشآ  تادنتسم  هئارا  تسار 6  یاهدنرب  یریوصت  هئارا  - 6

( نژیو کیاه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هریاد  تاکرادت  لک  هرادا  هقبط 4  رهپس  نامتخاس  هرامش 85  راهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس ، نابایخ  نارهت ، لاسرا   :: سردآ سردآ

ینف 84763030 لاؤس  هلادسا -  مناخ   84762379 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41476201 :: 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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1402/01/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377087 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1402 لاس رد  لوا  شخب  ناهفصا  یرادرهش  یریوصت  تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن 

لایر  نیمضت 375/000/000  غلبم 
لاس 1402  رد  مود  شخب  ناهفصا  یرادرهش  یریوصت  تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن 

لایر نیمضت 375/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

7-36617325-031 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هعبات هعبات وو   یداتس   یداتس نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هزوح   هزوح ردرد   دنمناوت   دنمناوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 2727

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن   یرادهگن لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع ودود   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 142 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eqag9cjp4a9ua?user=37505&ntc=6376519
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376519?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6377087?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

رهش6377334 حطس  یریوصت  شیاپ  گنیروتینام و  قاتا  یرصب  یعمس و  تازیهجت  هحفص 16)لیمکت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینویزیولت یاه  هکبش  اه و  هناسر  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004010000143 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدش ، ءاضما  رهم و  تروص  هب  دانسا ، ریاس  هارمه  هب  لیمکت و  تقد  هب  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464218-021  ، 64463819-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینویزیولت ینویزیولت یاه   یاه هکبش   هکبش وو   اهاه   هناسر   هناسر گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 142 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3660196
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z4pvqj3t9px4e?user=37505&ntc=6376502
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376502?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هاراب   SSD 240 GB دراهددع 80 دادعت بصنو  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000112 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام و هس  دودح  تخادرپاب  ناسارخ  نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هاراب   SSD 240 GB دراهددع 80 دادعت بصنو  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسوط 09155164635 و05132004640 سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  راک  هوحن  زا  عالطا  یگنهامه و 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تادنتسم  قباطم  ) ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  قاروا  دانسا و  یهدناماس  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001247 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  دادرارق  تروصب  راک  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  سامت  هرامش  کی  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  هناماس  رد  راکنامیپ  یاضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  ار  مالعتسا  هگرب  نینچمه  دانسا و  هحفص 72  تسیابیم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 زودنیو زودنیو یزادنا   یزادنا هاراب   هاراب   SSD 240  GBSSD 240  GB دراهددع   دراهددع 8080 دادعت دادعت بصنو   بصنو ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3030

(( تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم قباطم   قباطم )) ناتسزوخ ناتسزوخ یایا   هقطنم   هقطنم قرب   قرب تکرش   تکرش قاروا   قاروا وو   دانسا   دانسا یهدناماس   یهدناماس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 142 ھحفص 22 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3661351
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376874?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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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 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

6376895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپاب ناسارخ  نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 80 دادعت بصنو  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  دودح 

1101001121000114 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
متسیس 80 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام و هس  دودح  تخادرپاب  ناسارخ  نهآ  هار  یاه  متسیس  یور   10 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 80 دادعت بصنو  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسوط 09155164635 و05132004640 سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  راک  هوحن  زا  عالطا  یگنهامه و 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تینما  یاقترا  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003216000008 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38243169-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 زودنیو زودنیو یزادنا   یزادنا هارمهب   هارمهب   SSD 240  GBSSD 240  GB دراهددع   دراهددع 8080 دادعت دادعت بصنو   بصنو ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3232

رورس رورس قاتا   قاتا یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تینما   تینما یاقترا   یاقترا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن 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 142 ھحفص 23 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6377251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش لک و 11  هرادا  یرتویپماک  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000167 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 12 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  ( ZRM) اه تساوخرد  تایاکش و  هب  ییوگخساپ  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000147 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/12/23 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یرفعج و  مناخ  نفلت 64492905  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش   1 11 1 وو   لکلک   هرادا   هرادا یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

 . . تسویپ تسویپ یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط ( ( ZRMZRM)) اهاه تساوخرد   تساوخرد وو   تایاکش   تایاکش هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعاس 9 زا   1401 / 12 یهیجوت 22 / هسلجرد  روضح  نادابآ  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  حبص  یلا 10:30 

1101095143000616 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/03 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حبص یلا 10:30  تعاس 9  زا   1401 / 12 یهیجوت 22 / هسلجرد  روضح  نادابآ  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53221505-61  ، 532306-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  ییوویدار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000947 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا رورس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و الاک ، تلاصا  ینف ، تاصخشم  لماش  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مالعا و  تمیق  ود  کی و  هرامش  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  یتسیاب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مج ینام  یاقآ  نفلت 35912251  اب  یگنهامه  .دوب  دهاوخ  فذح  هب  رجنم  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  .دشاب  لیوحت  نامز  تدم 

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوویدار ییوویدار رورس   رورس 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 :
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هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاونس و یاه  هدنورپ  یناکم  یفیصوت و  تاعالطا  تبث  دورو و  کرادم ، نکسا  صوصخ  رد  یتلود  ریغ  شخب  زا  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( باحس ) یقوقح عماج  هناماس  رد  یقوقح  یراج 

1101003336000195 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1402/06/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521071-083  ، 38358370-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38375938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یتاونس   یتاونس یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یناکم   یناکم وو   یفیصوت   یفیصوت تاعلاطا   تاعلاطا تبث   تبث وو   دورو   دورو کرادم ، ، کرادم نکسا   نکسا صوصخ   صوصخ ردرد   یتلود   یتلود ریغ   ریغ شخب   شخب زازا   تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یقوقح یقوقح عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یقوقح   یقوقح یراج   یراج

3838

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

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجدوبو یلام  روما  هب  ینارمع  یاه  هژورپ  لاصتا  تهج  ینارمع  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000040 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
1400| ناینرپ  | هژورپ تیریدم  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقع نامز  ات  ، دشاب راتخم  اهتکرش  تیحالص  دات  رد  هاگشناد  تسا  مازلا  ددرگ  تیاعر  لیاف  تامازلاو  دوش  اضماو  رهمو  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم نآ  عبات  زکارمو  هاگشناد  رازفا  مرن  نیا  زا  هدافتسا  لحم.ددرگ  ذخا  هاگشناد  تسارح  زا  مزال  یاهزوجم  دادرارق 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32420100-017 :: 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  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش لک و 11  هرادا  یرتویپماک  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000168 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجدوبو هجدوبو یلام   یلام روما   روما هبهب   ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ لاصتا   لاصتا تهج   تهج ینارمع   ینارمع رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

ناتسرهش ناتسرهش   1 11 1 وو   لکلک   هرادا   هرادا یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ 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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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  ) گنیتناکا ینابیتشپ  یلام و  عماج  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007003000169 زاین :  هرامش 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152368-071  ، 32272101-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  سوریو *  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003189000024 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  سوریو *  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517813167 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ادهش  رازم  بنج  دادرخ  نادیم 15  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561104-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33553806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ یصاصتخا   یصاصتخا طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم )) گنیتناکا گنیتناکا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یلام   یلام عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6378017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  سوریو *  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003189000024 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 400 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  سوریو *  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517813167 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ادهش  رازم  بنج  دادرخ  نادیم 15  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561104-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33553806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6377437 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم سوریو *  *  سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4343

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6376523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام رثکادح 2  هجو  هیوست  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ،Track swich ییاقلا روسنس  ینت و  لس 55  دول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ 
1101091781000446 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لسدول الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
راشف روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میسود یجورخ   ، میقتسم دیدو  یرتم  یتناس   3 هلصاف رد  لقادح  صیخشت  تیلباق  اب  ییاقلا  روسنس   ، یلیر لوکساب  ینت  55 لسدول  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقآ ییوگخساپ  تهج  سانشراک  تسا  هدیدرگ  یرادیرخ  نیزاوم  سراپ  تکرش  زادوجوم  یاه  هنومن  تسویپریواصت ، ینف  تاصخشمو  حرش  قبط  24 ژاتلو

09153597103 یبرع سدنهم 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Track  swichTrack  swich ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس وو   ینت   ینت   5555 لسلس   دول   دول ناونع : : ناونع 4444

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6376707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزیولتددع 24  جنیا و 12  نویزیولت 55  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002706 زاین :  هرامش 

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

ددع 12 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  ) یبای بیع  هدنریگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007003000168 زاین :  هرامش 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییاوه هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152368-071  ، 32272101-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پاتکسد پاتکسد روتینام   روتینام وو   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4545

یبای یبای بیع   بیع هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AEPG-98-162 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددع مادک 2  ره  دیرخ  تساوخرد  متیآ 3 و 4   ) AMS42 تراک ، RDSP1 تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AEPG-119-1401-28 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-12-18 1401-12-27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیپمد  ولو  لرتنک  رنشیزوپ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

AMS42AMS42 تراک   تراک ، ، RDSP1RDSP1 تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

گنیپمد گنیپمد ولو   ولو لرتنک   لرتنک رنشیزوپ   رنشیزوپ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 142 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4dwn576h5jss4?user=37505&ntc=6376861
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376861?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d2bnl2a5hz6ed?user=37505&ntc=6376928
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6376928?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  موادم  یامد  تبث  هاگتسد   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000047 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتدورب هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 200 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  موادم  یامد  تبث  هاگتسد   200 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325073-013  ، 33321488-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موادم موادم یامد   یامد تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد   2 00200 ناونع : : ناونع 4949

( - ( - روحم روحم مهمه    ) ) لایسکاوک لایسکاوک لباک   لباک یبناج -  -  یبناج یاه   یاه هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک  - - یروتاینیم یروتاینیم هریگ   هریگ ییاشگزمر -  -  ییاشگزمر یراگنزمر   یراگنزمر تازیهجت   تازیهجت قرب -  -  قرب میسقت   میسقت هبعج   هبعج ناونع : : ناونع
ینتفرالاب ینتفرالاب ایای   یراشف   یراشف هفرطکی   هفرطکی ریش   ریش

5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ازجم تروصب  یلام  ینف ،  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  زاین  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  یاضاقت 0130512 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یرابتعا  تروصب  دیرخ  ددرگ ،  تسویپ 

1101093985010893 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
ییاشگزمر یراگنزمر  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

یروتاینیم هریگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
یبناج یاه  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

 | RG 59||6| اناسر (| Thinnet  ) کزان | سکاوک لباک  هدنهد  لاصتا  | روحم ) مه   ) لایسکاوک لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
Lift Check Valve) |MYV|H61Y-800LB  ) ینتفرالاب ای  یراشف  هفرطکی  ریش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ددرگ تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ینف ،  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  زاین  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  یاضاقت 0130512  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرابتعا  تروصب  دیرخ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plc230rc سنمیز وگول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003471000794 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
(PLC  ) یزیر همانرب  لباق  یقطنم  رلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  هرامش 09131700563  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  سردآ  هب  ناگیار  لمح  هنیزه  اب  ار  یتساوخرد  مالقا  تسیاب  یم  هدننک  نیمات 

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37108746-031  ، 32218812-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000932 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  روتینام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

plc230rcplc230rc سنمیز   سنمیز وگول   وگول ناونع : : ناونع 5151

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6376485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-Edwards Quick start4 FAP-CAT#RQS4/CPU1 لدم زدراودا  دنمشوه  قیرح  مالعا  رگشزادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000533 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38254083-081 :: 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

-- Edwards  Quick  s tart4 FAP-CAT#RQS4/CPU1Edwards  Quick  s tart4 FAP-CAT#RQS4/CPU1 لدم   لدم زدراودا   زدراودا دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح مالعا   مالعا رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6376699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) گنیتیک یراگ  رالوم  دنتسا  مالقا  فیدر   8 ناونع : 

14015056 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 
الاک  حرش 

لماش :  ناونع   8
رالودم دنتسا  پچ  هجرد  هدنهد 45  لاصتا 
رالودم  دنتسا  یطاقتم  هدنهد  لاصتا 

رالودم  دنتسا  خرچ  تکارب  هدنهد  لاصتا 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

..و ..و رالودم   رالودم دنتسا   دنتسا یطاقتم   یطاقتم هدنهد   هدنهد لاصتا   لاصتا رالودم   رالودم دنتسا   دنتسا پچپچ   هجرد   هجرد   4545 هدنهد   هدنهد لاصتا   لاصتا لماش   لماش ناونع   ناونع   88 ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.زاریش کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092121000010 زاین :  هرامش 

زاریش کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133655175 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  هار  هس  تشدلا  رصق  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32350461-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32355546-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.زاریش .زاریش کیکی   هبعش   هبعش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020005000039 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسیل قبط  1 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3418934548 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یدابآدسا  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242229-028  ، 33222956-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33222959-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرظان یاقآ  یگنهامه 09120255822  یزکرم 12* قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001385 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  دیدزاب و  مرف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623414-021  ، 61623130-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88935902-021 :: 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

یزکرم یزکرم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  روتکتد  یمشچ و  روسنس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003731000018 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( زاگ روتکتد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

دود روتکتد  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34447072-026 :: 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

یناشن6377583 شتآ  هحفص 30)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  4646   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتکتد روتکتد وو   یمشچ   یمشچ روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6376409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  سنارفنک  بو  هاگتسد  سنارفنک و 6  وئدیو  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000226 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  ملق  ود  تمیق  عومجم  ، یداهنشیپ تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  تاصخشم  قبطو  لیوحت  هدامآ  یتناراگ و  یاراد  ، لانیجروا دیاب  اهالاک 

.دشاب خیرات 1401  هب  روتکاف  یراوس و  وردوخ  اب  لیوحت  یراکزور و  تخادرپ 45 

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک بوبو   هاگتسد   هاگتسد   66 وو   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6376413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24SFP Port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
part number WS- C3850 -24S

( هاگتسد  3  ) .دشاب وین  اه  چیئوس 
1101004396000132 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  هارمه  هب  تسا ) هباشم  الاک  مان  ) .دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 6060

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

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

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

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

6376605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** تسویپ لیاف  اب  قباطم  نامزاس  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  هلاسکی  دادرارق  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  داهنشیپ  هلاسکی  تروصب  تمیق 

1101003035000062 زاین :  هرامش 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/02/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش روتکاف  همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هدوزفا ،  شزرا  نتشاد  تروص  رد 

دیئامرف لصاح  سامت  قیلخ  سدنهم  یاقآ  ای 09122083264  نامزاس و  یت  یآ  رتفد  هرامش 66583651  اب  ماهبا  هنوگ  ره  عفر  تهج 

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66583630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هداد   هداد داهنشیپ   داهنشیپ هلاسکی   هلاسکی تروصب   تروصب تمیق   تمیق تسویپ ***  ***  تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم نامزاس   نامزاس تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : *** *** ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005449000037 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ءاضما و  رهم و  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  یاه  لیاف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - 2

.دشاب یم   9200L یرس هباشم  تاصخشم.ددرگ  دیق  امتح  یداهنشیپ  یالاک  تاصخشم  - 3

8817653138 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223557-038  ، 32240001-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32221902-038 :: 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 ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

6376638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدود  ccr1036-12G 16port کیتورکیم رتور  - 2 سنسیال اب  یکالب و  نودب  هاگتسد  کی   fotigate 200F لاوریاف -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ 

1101003287000082 زاین :  هرامش 
سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسدود  ccr1036-12G 16port کیتورکیم رتور  - 2 سنسیال اب  یکالب و  نودب  هاگتسد  کی   fotigate 200F لاوریاف -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف -- 11 ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6376655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ تسویپ  لیمکت ،  زا  سپ  هدش  همیمض  لودج   . یلم کناب  بعش  روما  هرادا  سلریاو  یاه  لکد  یروآ  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001135000261 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  لیمکت ،  زا  سپ  هدش  همیمض  لودج   . یلم کناب  بعش  روما  هرادا  سلریاو  یاه  لکد  یروآ  عمج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37646494-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6376873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف هاگتسد  هس  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

سلریاو سلریاو یاه   یاه لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 6464

نژویف نژویف هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالم تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  یزکرم  لنپ  یرتم و  هلت  نمیا  رود  هار  هنایاپ  مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم 

1101001132000480 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مدوم الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/09 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

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

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

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رود رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  زور  یلا 10  هتفه  کی  تخادرپ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . تسویپ تاصخشم  قبط  رتور  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریگیم تروص  الاک  لیوحت 

1101005427000053 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت.دسرب یروانف  دحاو  دات  هب  تسیاب  یم  اهالاک  .دوش  یم  هداد  تدوع  هدنرب  هنیزه  اب  تریاغم  تروص  رد.ناتسا  لک  هرادا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 09103930119 تسویپ  تاصخشم  قباطم  اب  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیابیم  رظن  دروم 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور هاگتسد   هاگتسد 22 ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر 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 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  کیفارت ،  لرتنک  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یدقن  تخادرپ  )

1101005132000076 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

تسویپ حرش  قباطم  کیفارت ،  لرتنک  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یدقن  تخادرپ  )

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  یاه  هاگتسیا  تهج   GPS تراک دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000326 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمراگ ( | یناهج بای  تیعقوم  متسیس   ) GPS هدنریگ الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1402/04/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

عیزوت عیزوت قوف   قوف یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تهج   تهج   GPSGPS تراک   تراک دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 142 ھحفص 51 
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قبط  هکبش  تاعطق  رازفا و  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000757 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یا هنایار  تازیهجت  چوس  الاک :  مان 

ددع 550 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  ناگدنشورف  دروم  رد  مهم  تاکن  دشابیم .  یمازلا  اضما  رهم و  اب  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زادرپراک   02123945325/09300930547.

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6377069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000064 زاین :  هرامش 

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

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32235856-034 :: 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 تاعطق   تاعطق وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 142 ھحفص 52 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dedicated تروصب  MBPS 140 نازیم هب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001312 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

هتیمک ریبد  اب  سامت  یط  دنناوت  یم  دنشاب ؛ هتشاد  یماهبا  مالعتسا  کرادم  دا و  ـ نسا مو  ـ هفم ـت بـه  بسن مرتحم  ناگدننک  نیمأت  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تفایرد  ار  مزال  خساپ  هرامشب 08432912640  طسوتم  تالماعم 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912640-084  ، 2910000-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ 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 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

6377186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقآ  هرامش 09153009822  اب  ینف  تاصخشم  زا  یهاگآ  تهج  ناسارخ  نهآ  هار  یکیرتکلا  مئالع  تن  یهد  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  یسوط 

1101001121000113 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یسوط  سدنهم  یاقآ  هرامش 09153009822  اب  ینف  تاصخشم  زا  یهاگآ  تهج  ناسارخ  نهآ  هار  یکیرتکلا  مئالع  تن  یهد  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DedicatedDedicated  تروصب تروصب   MBPSMBPS   140140 نازیم   نازیم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 7272

نهآ نهآ هار   هار یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع تنتن   یهد   یهد سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 142 ھحفص 53 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  یا  هیامرس  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000167 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک 09352741000 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگ  تمیق  نارهت  رد  عقاو  یاهتکرش  طقف 

تسامش هدهعب  لمح  هیارک  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ 

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

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

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 142 ھحفص 54 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3662400
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tfskye4sum7v4?user=37505&ntc=6377236
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6377236?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6377271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه - هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001383 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

.دوش هدهاشم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه -- هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6377281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  کی  تاصخشم  اب   HP Z8 G4 یراک هاگتسیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000241 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SA2| ویترو  | هکبش تازیهجت  سیک  الاک :  مان 

002-
ددع 1 دادعت : 

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

تسا ههام  کی  رثکادح  یلام  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

تسا یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  هدش  تیحالص  دات  یاهتکرش  تسیل  رد  هدننک  نیمات  روضح 
.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ضیوعت و 5  یتناراگ  لاسکی  لقادح  یاراد  تازیهجت  یمامت 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898645-021  ، 88898661-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP Z8 G4HP Z8 G4  یراک یراک هاگتسیا   هاگتسیا ناونع : : ناونع 7676
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000378 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ خساپ  تسویپ  هدش ، لیمکت  مالعتسا  هگرب  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل 

1101091992000039 زاین :  هرامش 
نارهت لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1556914311 یتسپ :  دک  نارهت ،  لامش  تشادهب  زکرم  یقارشا  هچوک  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88545153-021  ، 88177141-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88515456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7777

.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  ویسپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000168 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
Cat6| تروپ  DL24|24| کنیل - ید |STP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 5,755 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدنشورف  دهع  هب  لمح  هیارک   ، دوش همیمض  روتکاف  شیپ  دوش  هئارا  تمیق  نارهت  رهش  زا  طقف  افطل و  یمارگ  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09126707609 سامت  هرامش 

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

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

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091992000037 زاین :  هرامش 

نارهت لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1556914311 یتسپ :  دک  نارهت ،  لامش  تشادهب  زکرم  یقارشا  هچوک  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88545153-021  ، 88177141-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88515456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 142 ھحفص 58 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3662630
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qwglh9dr6vvds?user=37505&ntc=6377520
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6377520?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3662564
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9klvlghday96z?user=37505&ntc=6377523
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6377523?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  لنپ  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل 

1101091992000038 زاین :  هرامش 
نارهت لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

SC| سنزگن  | یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1556914311 یتسپ :  دک  نارهت ،  لامش  تشادهب  زکرم  یقارشا  هچوک  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88545153-021  ، 88177141-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88515456-021 :: 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 لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091992000041 زاین :  هرامش 

نارهت لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1556914311 یتسپ :  دک  نارهت ،  لامش  تشادهب  زکرم  یقارشا  هچوک  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88545153-021  ، 88177141-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88515456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 8181

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 8282

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  تنرتنیا *  دناب  یانهپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003189000023 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هارمه تنرتنیا  تامدخ  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 19 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  تنرتنیا *  دناب  یانهپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517813167 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ادهش  رازم  بنج  دادرخ  نادیم 15  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561104-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33553806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ غرمیس  نادیم  ات  هللا  نادیم  لصاف  دح  راولوب  ضیرعت  لیلد  هب  تارباخم  یاه  لباک  ریسم  رغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000936 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31924312-074  ، 32222772-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8383

راولوب راولوب ضیرعت   ضیرعت لیلد   لیلد هبهب   تارباخم   تارباخم یاه   یاه لباک   لباک ریسم   ریسم رغت   رغت ناونع : : ناونع 8484

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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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) وکسیس رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001118 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوشیپ یادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09122264925 - هاگنامرد رد  لیوحت   - یناریا سانجا  هیلک   - یرون ربیف  یورب  نفلت  یاهطخ  لیدبت  تهج  هب 16  1 یو تگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  تخادرپ   - یناسحا

1101094315000024 زاین :  هرامش 
اوشیپ یادهش  هاگنامزد  هدننک :  رازگرب 

ADLINK| درادن نتنآ  | میس یب  میساب -   | هکبش یو  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تخادرپ  - یناسحا سامت 09122264925  - هاگنامرد رد  لیوحت   - یناریا سانجا  هیلک   - یرون ربیف  یورب  نفلت  یاهطخ  لیدبت  تهج  هب 16  1 یو تگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی 

 : یتسپ دک  اوشیپ ،  یادهش  هاگنامرد  نازابناج -  نابایخ  یادتبا  یناتسدرا -  دیهش  نادیم  اوشیپ -  ناتسرهش  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371613477

36738174-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36738221-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) وکسیس وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 8585

یرون یرون ربیف   ربیف یورب   یورب نفلت   نفلت یاهطخ   یاهطخ لیدبت   لیدبت تهج   تهج   1616 هبهب   11 یویو تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8686

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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ناهارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6377839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  ددع  تیلپسا 2  یزاگ  رلوک  ددع 25  روتینام   1 ددع  sophos لاوریاف  2 ددع  cisco چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030050000025 زاین :  هرامش 

ناهارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  ددع  تیلپسا 2  یزاگ  رلوک  ددع 25  روتینام   1 ددع  sophos لاوریاف  2 ددع  cisco چیئوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3953138993 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یهدنامرف  هب  هدیسرن  هدیمهف  دیهش  راولب  نیهمرف -  رهش  ناهارف -  ناتسرهش  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724306-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33722733-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارشو  تسیل  قبط....و  یرونربیف  لصفمو  یشک  لباک  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000128 زاین :  هرامش 

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

رتم 450 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلپسا تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک   2525 ددع   ددع روتینام   روتینام   11 ددع ددع   sophossophos لاوریاف   لاوریاف   22 ددع ددع   c iscocisco  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8787

...و ...و یرونربیف   یرونربیف لصفمو   لصفمو یشک   یشک لباک   لباک یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نرتسو  دراه  زاس QNAP و  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000056 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
(NAS  ) هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  هدوب و  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  اهالاک  یتناراگ  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55916301-021 :: 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 بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رتور  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000055 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  هدوب و  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  اهالاک  یتناراگ  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو دراه   دراه وو     QNAPQNAP  زاس زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

هکبش هکبش رتور   رتور وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 142 ھحفص 63 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000126 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط هیوست  دامنیراذگ  راب  هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 15  تسویپ  تسیل 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات تارادا  لک و  هرادا  هکبش  یزادنا  هار  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003334000096 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تکرش  مالعتسا  رد  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  افطل  دشابیم  تسویپ  رد  دیرخ  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36672154-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 9191

هعبات هعبات تارادا   تارادا وو   لکلک   هرادا   هرادا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9292

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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ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR4331-SEC/k9 وکسیس رتور  هاگتسد  ود  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003193000001 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هلاسکی  یتناراگ  الاک و  تلاصا  یتناراگ  اب  دنبکآ  پملپ  - لانیجروا دیاب  اه  هاگتسد   - ISR4331-SEC/k9 رتور هاگتسد  ود  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشاب و  یم  ناجنز  روما  هرادا  لحم  رد  لیوحت  .دشاب   SEC/k9 سنسیال هارمه 

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارشو  تسیل  قبط  هکبش  طابترا  یرارقربو  یشک  لباک  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000129 زاین :  هرامش 

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

رتم 1700 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9393

هکبش هکبش طابترا   طابترا یرارقربو   یرارقربو یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینویزیولت6376502 یاه  هکبش  اه و  هناسر  هحفص 21)گنیروتینام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

637662810 زودنیو یزادنا  هاراب   SSD 240 GB دراهددع 80 دادعت بصنو  هحفص 21)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاسلج6376689 نلاس  یرادهگن  هحفص 81)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

637689510 زودنیو یزادنا  هارمهب   SSD 240 GB دراهددع 80 دادعت بصنو  هحفص 21)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6376985 قاتا  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تینما  یاقترا  تازیهجت و  هحفص 21)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لسکیپاگم6377298 هتسبرادم 5  نیبرود  لاناک و   poe16 هحفص 81)چیئوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6377437 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا6377466 هنایار  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 21)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوویدار6377551 هحفص 21)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6377561 لباک  هتسب -  رادم  هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6376674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PNC-VWC-4D8D-PV لاووئدیو رلرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094822000010 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس 09124468861. هنوگره  تهج  سامت  هرامش.دوش  مالعا  تمیق  یتساوخرد  الاک  عون  انیع.دشاب  ربتعم  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یاهتنا ،  اسراپ ، نادیم  زا  دعب  یفوتسم ، دابآدمحا  بونج ،) هب  لامش  ریسم   ) ناگدازآ هارگرزب  نارهت ، رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3313193685

57416557-021  ، 57416000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56276606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6376678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PNC-VWC-4D8D-PV لاووئدیو رلرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094822000010 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس 09124468861. هنوگره  تهج  سامت  هرامش.دوش  مالعا  تمیق  یتساوخرد  الاک  عون  انیع.دشاب  ربتعم  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یاهتنا ،  اسراپ ، نادیم  زا  دعب  یفوتسم ، دابآدمحا  بونج ،) هب  لامش  ریسم   ) ناگدازآ هارگرزب  نارهت ، رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3313193685

57416557-021  ، 57416000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56276606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PNC-VWC-4D8D-PVPNC-VWC-4D8D-PV  لاووئدیو لاووئدیو رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9595

PNC-VWC-4D8D-PVPNC-VWC-4D8D-PV  لاووئدیو لاووئدیو رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش رد  بصن  تهج  مالعتسا  رد  تسویپ  تاصخشم  اب  یرهش  رگشیامن  ولبات  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباز

1101004410000116 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/02/14 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک .دوب  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هطوبرم  ناسانشراک  دات  اب  لباز و  ناتسرهش  لحم  رد  الاک  بصن  لیوحت و  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسا  یموب  یاهتکرش  اب  تیولوا.دوب  دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  رگشیامن  بصن  تخاسریز و  یزاس  هدامآ  لمح و  ییاجباج ،  یاه  هنیزه 

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ریت _  تفه  نابایخ  ربنلق _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658798 یتسپ : 

33417162-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33417164-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

پاتکسد6376707 روتینام  یتعنص و  هحفص 30)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش رگشیامن   رگشیامن ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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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سبط یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005775000126 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  سبط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  14000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  هعجارم و  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791737458 یتسپ :  دک  سبط ،  یرادرهش  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  نشلگ  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826562-056  ، 32825006-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32823256-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

6376445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروهمج و یقرش  یلحاس  هداج  داداپ و   10 یرتم ، دنز 30  نابایخ  یناهبهب ، راولب  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  لوادج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لوا تبون   ) یرادرهش کی  هقطنم  رد  ناگدازآ 

1101095493000016 زاین :  هرامش 
زاوها کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیلیرکا گنر  الاک :  مان 
رتیل 8,000 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
شینراو ای  گنر  رنیت )  ) هدننک قیقر  الاک :  مان 

مرگولیک 1,300 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  هدننک  نیمات  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جردنم  تسویپ  دانسا  رد  تایئزجریاس 

6183833139 یتسپ :  دک  رهشداداپ ،   10( ابهش  ) نابایخ زاوها  ناتسزوخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35511198-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35511197-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج لوادج   لوادج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سودرف ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونهاچ سودرف -  روحم  رد  لپ  ثادحا  تهج  یرتم  کی  ینتب  هلول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030235000005 زاین :  هرامش 

سودرف یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لپ یارب  ینتب  کولب  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  زاجم  اضما  رهم و  اب  ار  هدش  هتساوخ  کرادم  دانسا و  یمامت  دنک و  مالعا  ار  اهب  مالعتسا  فیدر  ره  ءزج  تمیق  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب 

9771813738 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  داهج  نادیم  سودرف  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722671-056  ، 32727801-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32722006-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باراد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  ip تسالپومرت دیفس  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدوب  دیرخ 

1101093467000070 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسا هدوب  دیرخ  تبث  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  ip تسالپومرت دیفس  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53526010-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ ثادحا   ثادحا تهج   تهج یرتم   یرتم کیکی   ینتب   ینتب هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دیرخ دیرخ تبث   تبث تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   ipip تسالپومرت   تسالپومرت دیفس   دیفس گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسا تسا هدوب   هدوب

10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تبث  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  ip تسالپومرت درز  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدوب 

1101093467000071 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسا هدوب  دیرخ  تبث  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  ip تسالپومرت درز  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53526010-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6376633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تبون   ) یرادرهش کی  هقطنم  حطس  رد  هدایپرباع  یشک  طخ  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095493000017 زاین :  هرامش 

زاوها کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انب لیمکت  یهدنایاپ و  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1365 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  هدننک  نیمات  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جردنم  تسویپ  دانسا  رد  تایئزجریاس 

6183833139 یتسپ :  دک  رهشداداپ ،   10( ابهش  ) نابایخ زاوها  ناتسزوخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35511198-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35511197-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ تبث   تبث تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   ipip تسالپومرت   تسالپومرت درز   درز گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسا تسا هدوب   هدوب

102102

(( لوا لوا تبون   تبون  ) ) یرادرهش یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   هدایپرباع   هدایپرباع یشک   یشک طخطخ   گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099408000024 زاین :  هرامش 

زاریش هقطنم 10  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1402/02/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تسویپ  کرادم  یصوصخ و  طیارش  هیلوا و  دروآرب  تاحفص  هیلک  یراذگراب  رهم و  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  ( vendor.shiraz.ir  ) اشوپ هناماس  رد  مان  تبث  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  هیلک 

دشاب یم  یمازلا  هیلوا  دروآرب  هارمه  هب  تمیق  داهنشیپ  گرب  یراذگراب 

7186916654 یتسپ :  دک  هد ،  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  فتاه  نابایخ  یادتبا  یباسح  رتکد  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36501010-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36501010-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  هشقن و  قبط  دابآدومحم  یتعنص  کرهش  یدورو  نادرگربرود  یزاس  نمیا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001109000088 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  هشقنو  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716663383 یتسپ :  دک  کالپ 36 ،  هچوک 4 -  ناراطع -  راولب  یقودص -  دیهش  یرتم   45 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32919200-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32900210-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

.تسویپ .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   هشقن   هشقن قبط   قبط دابآدومحم   دابآدومحم یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش یدورو   یدورو نادرگربرود   نادرگربرود یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

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

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

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

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

6377260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  ناهفصا  یرادرهش  کی  هقطنم  حطس  رد  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000183 زاین :  هرامش 

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

لوط رتم  عبرمرتم و  400000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  ناهفصا  یرادرهش  کی  هقطنم  حطس  رد  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32108821-031  ، 32228373-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  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 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه  یرتم  موب 5  نارامیس  زارف  راد  رشالف  دنبهار  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000241000099 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یدقن  تروصب  تخادرپ  ددرگ - یرازگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ندوب  اراد  تروص  رد  دشاب -  یم  یمازلا  لیابوم  هرامش  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تالاوس هب  خساپ  یگنهامه و  تهج  .دشاب 09144486280  یم  ارجا 

5715839648 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  ناداتسا  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449792-044  ، 33432153-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33449790-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط ناهفصا   ناهفصا یرادرهش   یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه یرتم   یرتم   55 موب   موب نارامیس   نارامیس زارف   زارف راد   راد رشالف   رشالف دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادقمو هدوب  ( رتیل ) دحاوره ءازا  هب  تمیق  لایر  غلبم 4/200/000/000  فقسات  نوگلگ  زبسودیفس  یلودج  ینغور  گنردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم زبس  دیفس و%40 تبسن %60 هب  یلیوحت  گنر 

1101090320000111 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندرکن یراذگراب  تروص  رد  دشاب  هرامش 140569 هب  هدش  pdf یاهب مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قباطمانیع  دیاب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  دوب ( دهاوخ  داهنشیپ  در  هلزنم  هب  هدنشورف  طسوت  هدش   pdf مالعتسا

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56351166-021  ، 56344010-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوگلگ نوگلگ زبسودیفس   زبسودیفس یلودج   یلودج ینغور   ینغور گنردیرخ   گنردیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یناتسرهش  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030242000025 زاین :  هرامش 

هوکریز ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
پیت 4 | دنلترپ  | نامیس الاک :  مان 

نت 153 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

Laystone| تیرمرم  | یگنس کولب  الاک :  مان 
ددع 18,312 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
گنس اتآ   | گنس هسام  الاک :  مان 

نت 2,000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دیلوت انیس   | کهآ گنس  الاک :  مان 
نت 261 دادعت : 

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

دشابیم هژورپ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هوکریز ،  یزرواشک  داهج  تیریدم  - دابا یجاح  رهش  - هوکریز ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  ناتسا  هوکریز ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9767111787

32503321-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32503240-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کهآ کهآ گنس   گنس  - - گنس گنس هسام   هسام یگنس -  -  یگنس کولب   کولب نامیس - - نامیس ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت تسویپ  لودج  - تسویپ لودجو  تاصخشم  قیط  یگدننار  ییامنهار  یکیفارت  یاهولباتو  مئالعدشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگاضماورهم لیمکت  هدننک  نیمات 

1101005785000182 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

هدننک نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  - تسویپ لودجو  تاصخشم  قیط  یگدننار  ییامنهار  یکیفارت  یاهولباتو  مئالعدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراکدات  هب.ددرگاضماورهم  لیمکت 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگیاپلگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود زاف  () ع  ) یبتجم نسح  ماما  نابایخ  یزاسور  هدایپ  تهج  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000202 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مود زاف  () ع  ) یبتجم نسح  ماما  نابایخ  یزاسور  هدایپ  تهج  حلاصم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار ییامنهار   ییامنهار یکیفارت   یکیفارت یاهولباتو   یاهولباتو مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 1101 10

نابایخ نابایخ یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ تهج   تهج حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت 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

6376917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  کیتاموتا  تیروکس  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001004000032 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد هام  ( || راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  5 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  کیتاموتا  تیروکس  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22262019-021 :: 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

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا تیروکس   تیروکس برد   برد ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هدش تسویپ  مالعتسا  حرش  قبط  تقرس (  دض  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ یم  فذح  تساوخرد  الاک  گولاتاک  کرادم و  یراذگراب  مدع  تروص  رد  )

1101091509000455 زاین :  هرامش 
( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CTX-2021-M لدم | تنیوپ تنورف   | لزنم یتینما  مرالآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مالعتسا مرف  قبط  افطل  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح   ، لخاد تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  ینف  دات  تفایرد و  زا  سپ  زور  لهچ  هجو ، تخادرپ  دش / دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  / دامرف تمیق  هئارا  تسویپ ، 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412681-081  ، 384120-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38200960-081 :: 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

تقرس تقرس دضدض   دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 113113

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000200 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ار  کرادم  یقبام  زیلانا و  ناگدننک  تکرش   . تسویپ حرش  هب  دانسا  دنشاب  هتشاد  ار  همزال  دیرگ  راک و  ماجنا  نسح  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نک محر  رتکد  یاقا  بانج  یلخاد 2010  دنیامن 02166943333  یراذگ  راب  تسویپ  رد  بوتکم  تروص 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66941367-021 :: 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

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دنبهار  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000442 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب 2 - یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  -3

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22662669-021 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماسرازفا   هناماسرازفا مرن   مرن ورازفا   ورازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1141 14

دنبهار دنبهار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 142 ھحفص 80 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6377394 اب  هارمه  یرتم  موب 5  نارامیس  زارف  راد  رشالف  دنبهار  دیرخ  هحفص 68)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6376472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد کرادم  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  هعلاطم  تسیمازلا  تیلاعف  زوجم  نتشاد  تسویپ  لیاف  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا 09375503837

1101093544000116 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ لاسرا  هنومن  قبط  تسویپ  لیاف  هعلاطم  یراک  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659871 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225512-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44222844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 142 ھحفص 81 
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تیالو ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش - تسا هدش  جرد  هباشم  گولاتاک  رتسگارف -  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ -  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  طقف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  یتناراگ  مسا  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  سامت + 

1101095549000819 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کرادم نیبرود  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح قیرط  زا  تابلاطم  لوصو  یریگیپ  دنس -  میظنت  روتکاف و  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 142 ھحفص 82 
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تیالو ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش - تسا هدش  جرد  هباشم  گولاتاک  رتسگارف -  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ -  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  طقف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  یتناراگ  مسا  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  سامت + 

1101095549000820 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح قیرط  زا  تابلاطم  لوصو  یریگیپ  دنس -  میظنت  روتکاف و  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 142 ھحفص 83 
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نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6376536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003439000024 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدنشورف  هدهع  هب  سانجا  ینابیتشپ  - دنشاب هلاس  تنامض 2  یاراد  سانجا  - یموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  اب  لک  هرادا  لحم  ات  لمح  هنیزه  - دشاب ناتسا  تسارح  هدات  یاراد  هدننک  نیمات  تکرش  - دشاب یم  ناتسا  حطس  یاهناتسرهش 

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 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

6376689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسلج نلاس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  قبط 

1101003068000309 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66017073-021 :: 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

DCH-Z120DCH-Z120 لدم   لدم ||ZOSIZOSI  | | یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 142 ھحفص 84 
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6376943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا رظندم  تسویپ  تسیل  هباشم و  هدش  باختنا  یالاک   ) تسویپ تسیل  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000063 زاین :  هرامش 

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

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09103054134 اب  یگنهامه  تهچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ سراپ  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 12 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتساوخرد  یاه  هگرب  قباطم  هطوبرم  یرتم  لکد 14  اب   Speed Dome نیبرود ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000287 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  رتم  لکد 14  عافترا  .دشاب 2 - یم  هام  ود  زا  دعب  یتخادرپ  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

Speed DomeSpeed Dome نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  لسکیپاگم  هتسبرادم 5  نیبرود  لاناک و   poe16 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004208000042 زاین :  هرامش 

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

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953141 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نامیا  هچوک  شبن  یلامش  یسودرف  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891-028  ، 33891101-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33891120-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   55 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   لاناک   لاناک   poe16poe16 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  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 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشاک هکبش  ریگدزدو  یتظافح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003426000190 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CTX-20 لدم | راتساویاف  | لزنم یتینما  مرالآ  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط  ناشاک  یکشزپماد  هکبش  رد  یتظافح  ریگدزد  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا  -

8174835135 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپماد  لک  هرادا  هیریما  کرهش  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37800816-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37812382-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6377367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED 55 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000124 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
43XT725| نژیو سکیا  |LED  | نویزیولت الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط هیوست  دامنیراذگ  راب  هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  تسویپ  تسیل 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ریگدزدو   ریگدزدو یتظافح   یتظافح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124

LEDLED  5555 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 125125

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

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

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

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

6377377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود تبون   ) یرادرهش کی  هقطنم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095493000018 زاین :  هرامش 

زاوها کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تاعطق  رادم و  هتخت  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  هدننک  نیمات  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جردنم  تسویپ  دانسا  رد  تایئزجریاس 

6183833139 یتسپ :  دک  رهشداداپ ،   10( ابهش  ) نابایخ زاوها  ناتسزوخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35511198-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35511197-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

نانمس نانمس ناتسا   ناتسا رمحا   رمحا لاله   لاله تیعمج   تیعمج هتسبرادم   هتسبرادم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هتسبرادم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005259000018 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1,200 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 
قرب میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یرون ربیف  لباک  الاک :  مان 
مرگولیک 150 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

لانرتسکا دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

نانمس ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هتسبرادم  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514958951 یتسپ :  دک  تدحو ،  یرتم  تسیب  شبن  رمحا  لاله  راولب  - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458281-023  ، 33458283-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33459594-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7732 نژیو کیاه  زاس  هریخذ  هاگتسد  .نزیووکیاه  لسکیپ  اگم   5 ماد نیبرود  .تروپ  چیئوس 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000203 زاین :  هرامش 

نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
XS505M لدم |NETGEAR  | هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

5541048-021 :: 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

77327732 نژیو نژیو کیاه   کیاه زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد .نزیووکیاه   .نزیووکیاه لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   55 ماد ماد نیبرود   نیبرود .تروپ   .تروپ چیئوس  2424 چیئوس ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-2g43t2cd2-I2 لدم نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم سم 305  مامت   OUTDOOR SFTP CAT 6 هکبش لباک 

1101000241000100 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یسم لباک  الاک :  مان 
رتم 305 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DS-2g43t2cd2-I2 لدم نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراددوخ  هباشم  دراوم  یارب  تمیق  نداد  زا  یرتم - سم 305  مامت   OUTDOOR SFTP CAT 6 هکبش لباک 

5715839648 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  ناداتسا  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449792-044  ، 33432153-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33449790-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاعالطا  تسیل و  بسح  رب 

1101030577000665 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

.ددرگ تمیق  مالعا  هدش  هتساوخ  تاعالطا  تسیل و  بسح  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021  ، 88343605-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88343605-021 :: 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

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش  دیق  تاصخشم  ابزاین  دروم  تازهجت  ریگدزد و  ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001482000018 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715873175 یتسپ :  دک  امیس ،  ادص و  بنج  زرواشک ، راوب  - نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370234-083  ، 38358856-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38366367-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا وو   تسیل   تسیل بسح   بسح ربرب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ردرد   هدش   هدش دیق   دیق تاصخشم   تاصخشم ابزاین   ابزاین دروم   دروم تازهجت   تازهجت وو   ریگدزد   ریگدزد ددع   ددع 55 وو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1919 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000211 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هتسبرادم یتنیما و  نیبرود  تکام  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6377927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهناتسرهش تاراداو  ناتسا  زکرم  یرادا  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000134 زاین :  هرامش 

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

- هقلح - رتم - ددع - هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل مقمق (  (  هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

یرادا یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 142 ھحفص 93 
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 23/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09123532896

1101092130000238 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 23/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  تسارح  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  طقف  /09123532896

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33310205-066 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 142 ھحفص 94 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کینوساناپ 5 Wv-Cs590 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009030000050 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا قبط  .ددرگ  یم  یقلت  تمیق  داهنشیپ  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هعلاطم و  ًامتح  تسویپ  تاصخشم  لیاف  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یلخاد  هباشم  دوجو  تروص  رد  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  هباشم  دک " ناریا  زا " هدافتسا  تروص  رد  داتس  هناماس 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43132566-011 :: 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

رو مین  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم الاک  ددرگ .  لاسرا  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  هگرب  تسویپ -  لیاف  قبط  هتسبرادم  نببرود  بصن  دیرخ و  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101005747000021 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  رو  مین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3784116667 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  راولب  رو -  مین  یزکرم -  ناتسا  تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43323115-086  ، 43322115-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43322500-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 55 کینوساناپ   کینوساناپ Wv-Cs590Wv-Cs590 ناونع : : ناونع 135135

هتسبرادم هتسبرادم نببرود   نببرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 142 ھحفص 95 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

تقرس6377199 دض  دنمشوه  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6376472 هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نانمس6377388 ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هتسبرادم  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیق6377901 تاصخشم  ابزاین  دروم  تازهجت  ریگدزد و  ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19 
اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

6376485Edwards Quick start4 FAP- لدم زدراودا  دنمشوه  قیرح  مالعا  رگشزادرپ 
-CAT#RQS4/CPU1

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.زاریش6376884 کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 37)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6377046 تسیل  تاصخشم و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  هحفص 37)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6378057 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6377206 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6377437 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا یرتاب   - RTK لوژام کیروم -  یالف  هارمه  هب  یترارح  نیبرود  اب   DJIMAVIC3T لدم زیارپرتنیا  کیوم 3 دابهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیوم 3

1101003457000127 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یماظتنا یورین  داپهپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

حرش قبط  الاک  تاصخشم  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  ییارجا  هاگتسد  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین

8174671156 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  - بیرجرازه نابایخ   - یدازا نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36688121-031  ، 6688121-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

6688125-031 :: 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

زیارپرتنیا6378068 کیوم 3 هحفص 97)دابهپ  دابهپ  ( دابهپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6377437 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

زیارپرتنیا زیارپرتنیا کیوم  33 کیوم دابهپ   دابهپ ناونع : : ناونع 137137

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

6376485Edwards Quick start4 FAP- لدم زدراودا  دنمشوه  قیرح  مالعا  رگشزادرپ 
-CAT#RQS4/CPU1

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهبرد6376555 یمومع و  نکاما  تارادا  یبوچ  لزانم  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  هنایلاس  یزاس  هنیهب 
غارچ تارادا و  یرارطضا  یقرب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

.زاریش6376884 کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 37)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6377046 تسیل  تاصخشم و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  هحفص 37)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم6377295 قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 37)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6378057 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراظن6376519 متسیس  یرادهگن  سیورس  ینابیتشپ و  هزوح  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش 
هعبات یداتس و  نکاما  یریوصت 

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6377932 تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  هحفص 81)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000931 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( زاگ روتکتد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 77 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیقد6377062 رازبا  هحفص 99)تاودا  روتکتد  ( روتکتد

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

روتکتد6378111 یمشچ و  روسنس  هحفص 37)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6377356 ریگدزدو  یتظافح  هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیق6377901 تاصخشم  ابزاین  دروم  تازهجت  ریگدزد و  ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19 
اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیقد قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ربتعم یتناراگ  هارمهب  رون 75 ،% روبع  یربارب ، ییامنگرزب 10 یمشچ 10*5 ، نیبرود   ) BG1050 لدم یمشچ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یدقن  ریغ  تخادرپ 

1101001262001248 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یشزرو راکش  زمرق  نودام  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 139139

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

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

زا 142 ھحفص 100 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد نیبرود  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم 

یهوکش 09173816825) رتکد  سانشراک :  )
1101060023000219 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6376409 بو  هاگتسد  سنارفنک و 6  وئدیو  هاگتسد  ود  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نیبرود6376472 هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6376503 هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6376508 هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6376536DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6376943 هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6377086Speed Dome نیبرود ددع  هس  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

راد راد نیبرود   نیبرود پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 142 ھحفص 101 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسکیپاگم6377298 هتسبرادم 5  نیبرود  لاناک و   poe16 هحفص 81)چیئوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6377356 ریگدزدو  یتظافح  هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6377377 یاه  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 81)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نانمس6377388 ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هتسبرادم  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیاه6377527 زاس  هریخذ  هاگتسد  .نزیووکیاه  لسکیپ  اگم   5 ماد نیبرود  .تروپ  چیئوس 24
7732 نژیو

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمشچ6377542 هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

راد6377544 نیبرود  هحفص 19)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

هکبش6377561 لباک  هتسب -  رادم  هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6377887 تاعالطا  تسیل و  بسح  رب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 81)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیق6377901 تاصخشم  ابزاین  دروم  تازهجت  ریگدزد و  ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19 
اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیئامرف6377909 هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ 
(

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا6377927 یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6377971 کینوساناپ 5 Wv-Cs590(81 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6377979 نببرود  بصن  هحفص 81)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زیارپرتنیا6378068 کیوم 3 هحفص 97)دابهپ  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 142 ھحفص 102 
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https://www.hezarehinfo.net


ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 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

6376606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط   ) لانرتنیا دراه  تکارب  دراه -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطن  رد  لیوحتو  دات 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
1101094095000678 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/21 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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ .دشاب   .دشاب یمیم   ناگرهب   ناگرهب یتفن   یتفن هقطن   هقطن ردرد   لیوحتو   لیوحتو دات   دات تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه تکارب   تکارب دراه -  -  دراه ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

141141
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نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/69 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/12/21  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377179 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:30   - 1402/02/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC ترودک ، رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  یارب  یرارطضا  نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا  هناماس  قرب  یزاس  هریخذ  متسیس 

لایر  دروآرب 63.000.000.000  غلبم 
یسمش هام  تدم 14 

نیمضت 2.090.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  رهم  شرآ  یادتبا  دمحا  لآ  لالج  نارهت  یناگرزاب  روما  اهدادرارق و  رتفد  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nww.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://tender.bazresi.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   NEOs T24 زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000242 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  تسیل  رد  یتسیاب  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  الاک -  دیبات  لیوحت و  زا  دعب  هزور  رثکادح 20  هیوسن   - NEOs T24 زاس هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  داهنشپ  رد  هدنشورف  طسوت  کرادم  تسویپ -  قباطم  هدنشورف  الاک و  حرش  هدنشورف -  هدهع  رب  شزومآ  بصن و  دشاب - تسارح 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هتسویپ   هتسویپ تروص   تروص هبهب   ( ( PH ، ECPH ، EC ترودک ، ، ترودک رلک ، ، رلک امد ،  ،  امد  ) ) بآبآ یفیک   یفیک تاصخشم   تاصخشم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یرتماراپ   یرتماراپ   55 هاگتسیا   هاگتسیا   1414 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یرارطضا یرارطضا نزاخم   نزاخم ردرد   اداکسا   اداکسا یطابترا   یطابترا هناماس   هناماس قرب   قرب یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس نویسادنوف   نویسادنوف اباب  

142142

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   NEOs T24NEOs T24  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 143143
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...... هنایار و یبناج  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000080 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
میس اب  |DEATHADDER ESSENTIAL RZ01  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یپ چا  (| یرزیل  ) یرنوت  | رهوج جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

Gelon  | یترارح یرتاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
LiDE 220| نناک | سکع یا  هفرح  رنکسا  ( | رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار یبناج   یبناج مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 144144
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مالیا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  لیاف  قباطم  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دسرب هرادا  نیا  یروانف  سانشراک  دات  هب  دیاب  تاعطق  مامت  دشاب  یم  رکذ  هب  مزال 

1101004099000136 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
تلبت الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یپکوتف هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

SSD هظفاح الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یزاس هریخذ  یاه  هیارآ  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  لیاف  قباطم  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هرادا  نیا  یروانف  سانشراک  دات  هب  دیاب  تاعطق  مامت  دشاب  یم  رکذ  هب  مزال 

6931143111 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتشهب -  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223070-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32222470-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس و6376558 یریگ  نابیتشپ  هناماس  یزاس  هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  نیمات 
یبناج تاموزلم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرادا هرادا نیا   نیا یروانف   یروانف سانشراک   سانشراک دات   دات هبهب   دیاب   دیاب تاعطق   تاعطق مامت   مامت دشاب   دشاب یمیم   رکذ   رکذ هبهب   مزال   مزال یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دسرب دسرب

145145
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگرهب6376606 یتفن  هقطن  رد  لیوحتو  دات  تسویپ )  تسیل  قبط   ) لانرتنیا دراه  تکارب  دراه - 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6377179، ترودک رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ 
هناماس قرب  یزاس  هریخذ  متسیس  نویسادنوف  اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC

یرارطضا نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6377223 حرش  قباطم   NEOs T24 زاس هریخذ  هحفص 103)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دراه6377271 - هکبش تحت  زاس  هریخذ  هحفص 42)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6377524 یبناج  هحفص 103)مالقا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کیاه6377527 زاس  هریخذ  هاگتسد  .نزیووکیاه  لسکیپ  اگم   5 ماد نیبرود  .تروپ  چیئوس 24
7732 نژیو

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6377874 نرتسو  دراه  زاس QNAP و  هریخذ  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هب6377888 دیاب  تاعطق  مامت  دشاب  یم  رکذ  هب  مزال  یتسویپ  لیاف  قباطم  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ 
دسرب هرادا  نیا  یروانف  سانشراک  دات 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6377394 اب  هارمه  یرتم  موب 5  نارامیس  زارف  راد  رشالف  دنبهار  دیرخ  هحفص 68)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنبهار6377980 یزادنا  هار  یاهمتسیسبصن و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 142 ھحفص 107 
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  کیتامروفنا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000359 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

چوس طبار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
میساب |exos| تیگیس  | الاب تیفرظ  کسید ) دراه   ) ویارد الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یتعنص   یتعنص یاهکرهش   یاهکرهش تکرش   تکرش یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس کیتامروفنا   کیتامروفنا تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  رورس HP و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000057 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  هدوب و  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  اهالاک  یتناراگ  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000125 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط هیوست  دامنیراذگ  راب  هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 15 تسویپ  تسیل 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس دراه   دراه وو     HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

رورس رورس ناونع : : ناونع 148148

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

هب6376371 طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس و6376558 یریگ  نابیتشپ  هناماس  یزاس  هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  نیمات 
یبناج تاموزلم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6376985 قاتا  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تینما  یاقترا  تازیهجت و  هحفص 21)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا6377261 یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  کیتامروفنا  تهج  مزاول  هحفص 107)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هب6377399 طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییوویدار6377551 هحفص 21)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6377969 دراه  رورس HP و  هحفص 107)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هحفص 107)رورس6378022 رورس  ( رورس

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

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6376775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/03/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 NG40+U1 +E2 لدم  PEPPERL+ FUCHS کرام  VDC 24 ژاتلو ییاقلا  روسنس   : ناونع

14015215 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/14 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6376523Track swich ییاقلا روسنس  ینت و  لس 55  هحفص 30)دول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6376775NG40+U1 +E2 لدم  PEPPERL+ FUCHS کرام  VDC 24 ژاتلو ییاقلا  هحفص 110)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روتکتد6378111 یمشچ و  روسنس  هحفص 37)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

NG40+U1 +E2NG40+U1 +E2 لدم   لدم   PEPPERL+ FUCHSPEPPERL+ FUCHS کرام   کرام   VDC VDC 2424  ژاتلو ژاتلو ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 149149
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نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AEPG-118-1401-27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACC یاه نف  چیئوس  رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جنیا یلا 12  چنیا   2  * 1/2 فلتخم (  یاه  زیاس  رد  تخت  رشاو  هرهم و  چیپ و  اب  نا 16  یپ  جنالف  یا و  هناورپ  تالآ  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوش ظاحل  لک  تمیق 
1101001083000009 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  هعلاطم و  تاسیسات - هرادا  سامت 02127822037   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ACCACC  یاه یاه نفنف   چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 150150

فلتخم فلتخم یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   تخت   تخت رشاو   رشاو وو   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ اباب     1616 نانا   یپیپ   جنالف   جنالف وو   یایا   هناورپ   هناورپ تالآ   تالآ ریش   ریش ناونع : : ناونع 151151
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هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هفرح  لرتنک  ددع  1  , گنیچیئوس ددع  9 روتکژورپ ,  ددع   2 رلاک ,  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 یرون ,  ناملا  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( بصن لمح و  هنیزه  باستحا  اب   ) تومیر ددع  1,

1101096986000009 زاین :  هرامش 
هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
هیدیمح رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کنیس ای  ینامزمه  تیلباق  رابغ , درگ و  بآ و  دض  , تیفیک اب  سنج  , ربتعم یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  امتح  لمح  بصن و  هنیزه 

ینف رظان  دات  بصن و  , لیوحت زا  سپ  تخادرپ 
09160587477 یردیح :  09167307466 ینادرح : 

6343173353 یتسپ :  دک  گرزب ،  هعوبمگ  یاتسور  هیدیمح  ناتسرهش  ناتسزوخ  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37658632-061  ، 36720626-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36720625-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6376413 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6376617 هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6376995ACC یاه نف  چیئوس  هحفص 111)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

لسکیپاگم6377298 هتسبرادم 5  نیبرود  لاناک و   poe16 هحفص 81)چیئوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیاه6377527 زاس  هریخذ  هاگتسد  .نزیووکیاه  لسکیپ  اگم   5 ماد نیبرود  .تروپ  چیئوس 24
7732 نژیو

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

فلتخم6377759 یاه  زیاس  رد  تخت  رشاو  هرهم و  چیپ و  اب  نا 16  یپ  جنالف  یا و  هناورپ  تالآ  هحفص 111)ریش  چیئوس  ( چیئوس

ددع ددع 11  ,  , یایا هفرح   هفرح لرتنک   لرتنک ددع   ددع 11  ,  , گنیچیئوس گنیچیئوس ددع   ددع 99 روتکژورپ ,  ,  روتکژورپ ددع   ددع   22 رلاک ,  ,  رلاک لوف   لوف یطولب   یطولب هسیر   هسیر هتسب   هتسب   1010 یرون ,  ,  یرون ناملا   ناملا ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تومیر تومیر

152152
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیلپسا6377839 یزاگ  رلوک  ددع 25  روتینام   1 ددع  sophos لاوریاف  2 ددع  cisco هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع6377955 9 روتکژورپ ,  ددع   2 رلاک ,  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 یرون ,  ناملا  ددع  دیرخ 15 
تومیر ددع  1  , یا هفرح  لرتنک  ددع  1  , گنیچیئوس

هحفص 111) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  ددع  عومجم 800 هی  یکیرتکلا  لیاسو  ملق  دیرخ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002768 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لسوتف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا لیاسو   لیاسو ملق   ملق 55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  یوق 0106935( راشف  یاهپمپ  قیقد  رازبا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002771 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شاعترا زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1402/02/20 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

یکینورتکلا یراشف  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/02/20 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوق یوق راشف   راشف یاهپمپ   یاهپمپ قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ هار  یمئالع  چوسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001314000143 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  مق  نهآ  هار  یزکرم  رابنا  برد  ات  الاک  لقن  لمح و 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36124400-025 :: 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

هکبش6376413 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6376617 هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6377034 تاعطق  رازفا و  تخس  هحفص 42)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6377069 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا6377110 لیاسو  ملق  هحفص 114)دیرخ 5 چوس  ( چوس

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

هکبش6377236 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسا6377261 یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  کیتامروفنا  تهج  مزاول  هحفص 107)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لسکیپاگم6377298 هتسبرادم 5  نیبرود  لاناک و   poe16 هحفص 81)چیئوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نهآ نهآ هار   هار یمئالع   یمئالع چوسورکیم   چوسورکیم ناونع : : ناونع 155155

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

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

زا 142 ھحفص 116 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3663031
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6fv2dr7y9k4s5?user=37505&ntc=6377832
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6377832?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یوق6377317 راشف  یاهپمپ  قیقد  رازبا  هحفص 114)تاعطق  چوس  ( چوس

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

نانمس6377388 ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هتسبرادم  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیاه6377527 زاس  هریخذ  هاگتسد  .نزیووکیاه  لسکیپ  اگم   5 ماد نیبرود  .تروپ  چیئوس 24
7732 نژیو

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6377541 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نهآ6377832 هار  یمئالع  هحفص 114)چوسورکیم  چوس  ( چوس

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

تیلپسا6377839 یزاگ  رلوک  ددع 25  روتینام   1 ددع  sophos لاوریاف  2 ددع  cisco هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6377883 رتور  چوس و  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6377886 هکبش  هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد توص  متسیس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

توص توص متسیس   متسیس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6377126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  دادعت  ، راد هظفاح  یگنر  چنیا  یدحاو 7  لماک 4  یریوصت  نوفیآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000447 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یریوصت یتوص و  برد  گنز  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  هب  لمح  هیارک  ، یلخاد دیلوت  ، ربتعم تنامض  یاراد  ، هاگتسد کی  دادعت  ، راد هظفاح  یگنر  چنیا  یدحاو 7  لماک 4  یریوصت  نوفیآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف تفایرد  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  ات 40  هام  کی  رثکادح  هجو  هیوست  ، دشاب یم  هدننک 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسکیدار لاناک  کرت 4  وتا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  جرد 

1101001036000946 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

MP3)|Moukey  ) یقیسوم هدننک  شخپ  ( | یتوص هدننک  تیوقت   ) یتوص ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت ،، راد راد هظفاح   هظفاح یگنر   یگنر چنیا   چنیا یدحاو  77   یدحاو   44 لماک   لماک یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ ناونع : : ناونع 157157

تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نوسکیدار   نوسکیدار لاناک   لاناک   44 کرت   کرت وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  قرش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن شیاجنگ 300  اب  یلحم  یارب  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  قباطم  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم لایر  دیرخ 350/000/000  رابتعا  فقس 

1101090399000065 زاین :  هرامش 
نارهت قرش  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریاف یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
( دناب  ) وگدنلب الاک :  مان 

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

سنادپما هدننک ) تیبثت   ) رزیالباتسا الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نوفورکیم الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1914873341 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ردص  لپو  یتعیرش  نابایخ  عطاقت  هیهلا  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22005413-021  ، 22639962-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22005149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 159159

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6377320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نس و حرطم  , یرجم  ددع ,  یلدنص 1000  حیشاوت ,  هورگ  رون , توص و  متسیس  یناتسا ,  یلحم  هدنناوخ  شیامن ,  هورگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنارگب رنب  ددع ,  یتاغیلبت 4  رنب  پاچ  مرف ,  سیپسا 

1101093228002764 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
همانرب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدهوک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیپسا سیپسا وو   نسنس   حرطم   , , حرطم یرجم   یرجم ددع ,  ,  ددع   10001000 یلدنص   یلدنص حیشاوت ,  ,  حیشاوت هورگ   هورگ رون , , رون وو   توص   توص متسیس   متسیس یناتسا ,  ,  یناتسا یلحم   یلحم هدنناوخ   هدنناوخ شیامن ,  ,  شیامن هورگ   هورگ ناونع : : ناونع
دنارگب دنارگب رنب   رنب ددع ,  ,  ددع   44 یتاغیلبت   یتاغیلبت رنب   رنب پاچ   پاچ مرف ,  ,  مرف

160160

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم دراه -  -  دراه روتینام -  -  روتینام سیک -  -  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدقن تروصبدیرخ   09167054950 یتمحر یاقااب  سامت  تهج  هطوبرم  سانشراکداتو  یتسویپ  تسیل  قبطدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب همیمض  روتکاف  شیپ  ) دشابیم یروفزاینو 

1101092971000007 زاین :  هرامش 
تشدهوک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دربردام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

یریوصت یتوص  ید  یو  ید  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

شیپ ) دشابیم یروفزاینو  یدقن  تروصبدیرخ   09167054950 یتمحر یاقااب  سامت  تهج  هطوبرم  سانشراکداتو  یتسویپ  تسیل  قبطدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب همیمض  روتکاف 

6841877498 یتسپ :  دک  تشدهوک ،  یعامتجا  نیمات  یباسح - رتکد  نابایخ  ناگدازآ - نادیم  تشدهوک - تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622097-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32624015-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد توص  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9138833186 یتسپدک :  اضر -  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هاگشناد 21 -  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

یلخاد 1600 و 05138437585  05138041 :: نفلت FAVA@ IMAMREZA.AC.IRنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094325000164 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378122 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  رهش  توص  شیاپ  زیهجت  هاگتسد  ددع  جنپ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یریگ هزادنا  تالآ  رازبا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/04/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بنج ، یلامش قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ ، لپ  هب  هدیسرن  ، نارمچ دیهش  هارگرزب  ناهفصا -  ، 8145913151 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  هقطنم 7 ) یرادرهش   ) یسدنهم ماظن  نامتخاس 

:: 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

توص6377084 متسیس  هحفص 117)هیهت  توص  ( توص

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

هاگتسد6377126 کی  دادعت  ، راد هظفاح  یگنر  چنیا  یدحاو 7  لماک 4  یریوصت  هحفص 117)نوفیآ  توص  ( توص

هاگشناد هاگشناد توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 162162

توص توص شیاپ   شیاپ زیهجت   زیهجت هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

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

روتکاف6377243 شیپ  جرد  نوسکیدار  لاناک  کرت 4  وتا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
تسیمازلا

هحفص 117) توص  ( توص

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

یتوص6377312 هحفص 117)متسیس  توص  ( توص

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

یلدنص 63773201000 حیشاوت ,  هورگ  رون , توص و  متسیس  یناتسا ,  یلحم  هدنناوخ  شیامن ,  هورگ 
دنارگب رنب  ددع ,  یتاغیلبت 4  رنب  پاچ  مرف ,  سیپسا  نس و  حرطم  , یرجم  ددع , 

هحفص 117) توص  ( توص

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

هیذغت6377462 عبنم  دراه -  روتینام -  سیک -  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

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

هاگشناد6378090 توص  هحفص 117)متسیس  توص  ( توص

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

توص6378122 شیاپ  زیهجت  هاگتسد  ددع  جنپ  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001403000325 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376416 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم  قبط  گنیروتینامویب  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاصخشم  قبط  گنیروتینامویب  هاگتسد  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/04/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجیابرذآ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  زیربت  هاگشناد  بنج  نمهب  راولب 29  زیربت   ، 5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یقرش

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینامویب گنیروتینامویب هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 164164

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنتسه هباشم  اهدک  ناریا 

1101005496000120 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ML-2855ND| گنوسماس  | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
LiDE 220| نناک | سکع یا  هفرح  رنکسا  ( | رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

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

green|GB-AMX1|16GB  | نوبرب رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

( یپک ، رتنیرپ  ) هراک  2206N|2| نناک  | هروظنم دنچ  یپک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
KX-612| کینوساناپ  | یرزیل سکف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

SSD|NVIDIA| تیاباگیگ  K513EQ-L1441|Core i5|8| سوسیا  | پات پل  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

(. دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یراذگراب ،  مدع  تروص  رد  ) دوش یراذگراب  الاک  لدم  دنرب و  جرد  اب  هارمه  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پات پات بلبل   یرزیل -  -  یرزیل سکف   سکف هاگتسد   هاگتسد -- یپک یپک هاگتسد   هاگتسد  -  - LCDLCD  لنپ لنپ ایای   روتینام   روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک  - - رنکسا رنکسا -- یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6376619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI یاراد  full HD- لسکیپ 1920*1080( هلاس لقادح 2  یتناراگ  اب  ) چنیا روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899001085 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک   ، زاین یلک  حرش  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروص  رد.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتناراگ  تراک  هئارا.دشاب  یم  ههام  باسح 3  هیوست  رثکادح.دش  دهاوخ  هداد  تدوع  هدنشورف  دوخ  هنیزه 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6376736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000218 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 300 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / یتناراگ هام  لقادح 18 یاراد  چنیا  روتینام 22  دیرخ  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروصردودشابیم 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هلاس هلاس   22 لقادح   لقادح یتناراگ   یتناراگ اباب   )) چنیا چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 166166

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 167167

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6376932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  هباشم  یاهدکناریا  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

تسیمازلا 09123138548 یگنهامه 
1101096102001788 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ML-2855ND| گنوسماس  | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
PC| یگناخ یرادا /  | میس یب  | تفاسورکیام  | دیلک هحفص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
LIONWEI|33972US| اه ) باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( - ( - اهاه باه   باه  ) ) تروپ تروپ شیازفا   شیازفا هبعج   هبعج رتویپماک -  -  رتویپماک سوم   سوم دیلک - - دیلک هحفص   هحفص یرزیل - - یرزیل رگپاچ   رگپاچ عیام - ) - ) عیام لاتسیرک   لاتسیرک شیامن   شیامن  ) ) LCDLCD  لنپ لنپ ایای   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
یزیمور یزیمور رتویپماک   رتویپماک

168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6377045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000227 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  تاصخشم  حرش و  قبط  لیوحت و  هدامآ  یتناراگ و  یاراد  ، لانیجروا دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس  وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  تخادرپ 45 

یروف لیوحت  دشاب و  خیرات 1401  هب  دیاب  روتکاف 

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام قرب  لباک  تروپ و  تروپ و 8  رتیلپسا 4  کیفارگ و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000239 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح الاک -  دیبات  لیوحت و  زا  دعب  هزور  رثکادح 20  هیوسن  تسویپ - لیاف  قباطم  روتینام -  قرب  لباک  تروپ و  تروپ و 8  رتیلپسا 4  کیفارگ و  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  رادیرخ  لحم  ات 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط نژیو   نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

روتینام روتینام قرب   قرب لباک   لباک وو   تروپ   تروپ   88 وو   تروپ   تروپ   44 رتیلپسا   رتیلپسا وو   کیفارگ   کیفارگ لباک   لباک ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید هیاپ  هارمه  تداعس  لارتناس  هب  لاصتا  تیلباق  اب  چنیا و  هحفص 18.5  اب  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090165000026 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید یراوید هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه تداعس   تداعس لارتناس   لارتناس هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   وو   چنیا   چنیا   18 .518 .5 هحفص   هحفص اباب   یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 171171

دنچ دنچ یپک   یپک هاگتسد   هاگتسد (/(/ عیام عیام لاتسیرک   لاتسیرک شیامن   شیامن  ) ) LCDLCD  لنپ لنپ ایای   روتینام   روتینام یایا /  /  هفرح   هفرح رنکسا   رنکسا ( | ( | رگشیوپ رگشیوپ  ) ) رنکسا رنکسا گنوسماس / / گنوسماس  | | یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع
پات پات پلپل    / / یرزیل یرزیل سکف   سکف هاگتسد   هاگتسد هروظنم /|  /|  هروظنم

172172
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تسویپ قبط  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  لدم  دنرب و  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

1101005496000122 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ML-2855ND| گنوسماس  | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
LiDE 220| نناک | سکع یا  هفرح  رنکسا  ( | رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

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

green|GB-AMX1|16GB  | نوبرب رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

( یپک ، رتنیرپ  ) هراک  2206N|2| نناک  | هروظنم دنچ  یپک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
KX-612| کینوساناپ  | یرزیل سکف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

SSD|NVIDIA| تیاباگیگ  K513EQ-L1441|Core i5|8| سوسیا  | پات پل  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسزوخ  یتسیزهب  لک  هرادا  ات  لاسرا  یاه  هنیزه 

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCD-Arn C-150 لدم روتینام  تکارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000245 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتینام هدنرادهگن  یوزاب  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینآ هیوست  هدنشورف  هدهع  رب  لیوحت  -  LCD-Arn C-150 لدم روتینام  تکارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCD-Arn C- 150LCD-Arn C- 150 لدم   لدم روتینام   روتینام تکارب   تکارب ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  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 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001196000027 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 

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

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
لانرتسکا دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمرد  لیوحتو  لاسراو  هیهتو  ربتعم  ینابیتشپو  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713619876 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  شناد )  ) رگ تشک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238207-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32237288-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 174174

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000934 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  روتینام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 175175

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6377964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رچکارتسا 5 هارمه  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000126 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632388100  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن اب  هارمه   ، سابعردنب هاگدورف  لیوحت  انمض 

تسا یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

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

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

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 55 رچکارتسا   رچکارتسا هارمه   هارمه یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 176176

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  رد  تسویپ  تسیل  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000127 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط هیوست  دامنیراذگ  راب  هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  .ددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 15 تسویپ  تسیل 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینامویب6376416 هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 123)هصقانم  روتینام  ( روتینام

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

6376456 - یرزیل سکف  هاگتسد  - یپک هاگتسد   - LCD لنپ ای  روتینام  رتویپماک -   - رنکسا - یرزیل رگپاچ 
پات بل 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

ینویزیولت6376502 یاه  هکبش  اه و  هناسر  هحفص 21)گنیروتینام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6376619( هلاس لقادح 2  یتناراگ  اب  ) چنیا هحفص 123)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

پاتکسد6376707 روتینام  یتعنص و  هحفص 30)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 123)روتینام6376736 روتینام  ( روتینام

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

6376932 - رتویپماک سوم  دیلک - هحفص  یرزیل - رگپاچ  عیام - ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام 
یزیمور رتویپماک  اه - ) باه   ) تروپ شیازفا  هبعج 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 177177

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

تسویپ6377045 تاصخشم  حرش و  قبط  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  هس  هحفص 123)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6377277 قرب  لباک  تروپ و  تروپ و 8  رتیلپسا 4  کیفارگ و  هحفص 123)لباک  روتینام  ( روتینام

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

هارمه6377293 تداعس  لارتناس  هب  لاصتا  تیلباق  اب  چنیا و  هحفص 18.5  اب  یتایح  میالع  روتینام 
یراوید هیاپ 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

رهش6377334 حطس  یریوصت  شیاپ  گنیروتینام و  قاتا  یرصب  یعمس و  تازیهجت  هحفص 16)لیمکت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هیذغت6377462 عبنم  دراه -  روتینام -  سیک -  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

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

شیامن6377553  ) LCD لنپ ای  روتینام  یا /  هفرح  رنکسا  ( | رگشیوپ  ) رنکسا گنوسماس /  | یرزیل رگپاچ 
پات پل   / یرزیل سکف  هاگتسد  هروظنم /|  دنچ  یپک  هاگتسد  (/ عیام لاتسیرک 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

6377568LCD-Arn C-150 لدم روتینام  هحفص 123)تکارب  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6377583 شتآ  هحفص 30)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6377694 تسیل  هحفص 123)قبط  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6377769 شتآ  هحفص 123)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تیلپسا6377839 یزاگ  رلوک  ددع 25  روتینام   1 ددع  sophos لاوریاف  2 ددع  cisco هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع6377964 رچکارتسا 5 هارمه  یتعنص  هحفص 123)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 123)روتینام6377998 روتینام  ( روتینام

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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6376472 هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگم6377298 هتسبرادم 5  نیبرود  لاناک و   poe16 هحفص 81)چیئوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6377377 یاه  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 81)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نانمس6377388 ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هتسبرادم  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیق6377901 تاصخشم  ابزاین  دروم  تازهجت  ریگدزد و  ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19 
اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیئامرف6377909 هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ 
(

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا6377927 یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6377979 نببرود  بصن  هحفص 81)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6376985 قاتا  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تینما  یاقترا  تازیهجت و  هحفص 21)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرهش6377251 لک و 11  هرادا  یرتویپماک  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طیارش6377269 تامدخ و  حرش  قبط  ( ZRM) اه تساوخرد  تایاکش و  هب  ییوگخساپ  هناماس  هیهت 
 . تسویپ یمومع 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6377437 کالپ  ددرت و  لرتنک  هناماسرازفا  مرن  ورازفا  تخس  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ییوویدار6377551 هحفص 21)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هجدوبو6377654 یلام  روما  هب  ینارمع  یاه  هژورپ  لاصتا  تهج  ینارمع  رازفا  مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرهش6377665 لک و 11  هرادا  یرتویپماک  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6377669 دناب  یانهپ  هحفص 42)هئارا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6377908( تسویپ یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  ) گنیتناکا ینابیتشپ  یلام و  عماج  رازفا  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6378017 تسیل  اب  قباطم  سوریو *  هحفص 21)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراظن6376519 متسیس  یرادهگن  سیورس  ینابیتشپ و  هزوح  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش 
هعبات یداتس و  نکاما  یریوصت 

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6377087 تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن  لماش  هصقانم  ناونع  هحفص 19)ود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  لاس  یتناراگ 1   PWPROJ 30-BK لدم یولرواپ  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع روتکژورپ 1  فیک 

1101003034000075 زاین :  هرامش 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 

روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناما  سدنهم   64112437 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ 63775571 فیک  ددع  کی  لاس  یتناراگ 1   PWPROJ 30-BK لدم یولرواپ  روتکژرپ  وئدیو 
ددع

هحفص 138) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع   11 روتکژورپ   روتکژورپ فیک   فیک ددع   ددع کیکی   لاس   لاس   11 یتناراگ   یتناراگ   PWPROJ 30-BKPWPROJ 30-BK لدم   لدم یولرواپ   یولرواپ روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسود یتناراگ   - تسویپ تاصخشم  قبط  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003569000010 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگراب و هیارک  .تسا  رغت  لباق  دادعت  .تسا  هدیدرگ  رکذ  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  تخادرپ  طیارش  ددرگ  یراددوخ  هباشم  دک  ناریا  رکذ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  داتس  هناماس  زا  رهم  اضما و  زا  سپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  ددرگ  مالعا  الاک  دحاو  تمیق  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  هیلخت  لمح و 

دک سرادم ،  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا  یمالسا ، یروهمج  یرازگربخ  بنج  رصان ، دیهش  راولب  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7914943179 یتسپ : 

33350095-076  ، 33334381-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33350091-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6377612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003569000014 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  ددرگ  مالعا  الاک  دحاو  تمیق  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  هیلخت  لمح و  یریگراب و  هیارک  .تسا  رغت  لباق  دادعت   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ناگزمره  ناتسا  حطس  رد  تامدخ  هئارا  تهج  یگدنیامن  یفرعم   – هلاسود یتناراگ  - ددرگ لاسرا  داتس  هناماس  زا  رهم  اضما و 

دک سرادم ،  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا  یمالسا ، یروهمج  یرازگربخ  بنج  رصان ، دیهش  راولب  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7914943179 یتسپ : 

33350095-076  ، 33334381-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33350091-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6377771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 180180

لانگیس لانگیس لباک   لباک روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 181181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکزورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003097 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
روتکژورپ شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

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

RCA|2 |1 || نامرک لانگیس | لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
RCA| لبیک پل  لانگیس | لباک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / دشاب یم  لاس 1402  جرب 3  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس شورف 5  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6377355 هحفص 138)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6377612 هحفص 138)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

لانگیس6377771 لباک  روتکژورپ -  هحفص 138)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

6376674PNC-VWC-4D8D-PV لاووئدیو رلرتنک  هحفص 66)هاگتسد  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6376678PNC-VWC-4D8D-PV لاووئدیو رلرتنک  هحفص 66)هاگتسد  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرهش6377508 رگشیامن  ولبات  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 66)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت6376975 لرتنک  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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