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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

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   244,950هکس , 000244,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   442رالد ,410442 تاراما410, تاراما مهرد   120مهرد ,660120 ,660

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 19,910 , 0002 19,910 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس293,300293,300رالد سیئوس کنارف   483,800483,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 145,000هکس , 000145,000 , اداناک000 اداناک رالد   322رالد ,700322 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   1لایر 18 ,9201 18 ,920

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,89هکس 000 , 00089, 000 , وروی000 472وروی ,750472 ژورن750, ژورن نورک   42نورک , 00042 , 000

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,494, 00020 ,494, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   536دنوپ ,600536 نپاژ600, نپاژ نینی   دصکی   330دصکی ,450330 ,450

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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 169169))

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

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

زا 140 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 24  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 80

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

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

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

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

زا 140 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 23  " ) 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 13  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

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

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

زا 140 ھحفص 3 
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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 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6379684 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

روهمج  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 13:30   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم ناتسرهش  ناتسداد  رتفد  گتیروتینام  اتا  زیهجت  تخاسریز و  یارجا  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

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

:: 1401/70/ع یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  هصقانم  عوضوم  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/27

تمص شرتسگ   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  ثداوح  رد  ییافطا  یدادما و  یاهوردوخ  گنیروتینام  شیاپ و  یربهار  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ، دیرخ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا ینف  ای  یتایلمع  تامدخ  هنیمز  رد  اتفا  همانیهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  هطوبرم  یرازفا  تخس  تازیهجت 

.دیامن راذگاو  روشک  تاعالطا  یروانف  نامزاس 

.دشابیم راتخم  تراسخ  ناربج  نودب  لیلد و  رکذ  هب  زاین  نودب  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  در  ای  لوبق  رد  رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالماعم  نویسیمک  رتفد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6379684 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییافطا ییافطا وو   یدادما   یدادما یاهوردوخ   یاهوردوخ گنیروتینام   گنیروتینام وو   شیاپ   شیاپ یربهار   یربهار متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط ، ، یحارط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 140 ھحفص 6 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000391 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378139 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاناوب ) دیبمرخ ،  دیلقا ،  هدابآ ،   ) هقطنم 3 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاناوب ) دیبمرخ ،  دیلقا ،  هدابآ ،   ) هقطنم 3 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
9,909,145,900 یلام :  دروآرب 

لایر   460,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/04/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000385 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378156 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  دیدجت  زیخ  هثداح  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  یروآ و  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدش  دیدجت  زیخ  هثداح  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  یروآ و  عمج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,128,102,400 یلام :  دروآرب 

لایر   507,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/04/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   عیفرت   عیفرت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 140 ھحفص 7 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000420 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378696 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  خیم  لگ  ناتروا و  یلپ  سنج  زا  ینمیا  هناوتسا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  خیم  لگ  ناتروا و  یلپ  سنج  زا  ینمیا  هناوتسا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/04/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000419 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378698 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یماظتنا  یراطخا و  یتاعالطا  ولبات  هیاپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یماظتنا  یراطخا و  یتاعالطا  ولبات  هیاپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,200,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,260,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/04/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج خیم   خیم لگلگ   وو   ناتروا   ناتروا یلپ   یلپ سنج   سنج زازا   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

55

هزوح هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج هزیناولاگ   هزیناولاگ ششوپ   ششوپ اباب   یماظتنا   یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یظافحتسا یظافحتسا

66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000386 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378826 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسورس ) تشد ، نیرز  اسف ،  مرهج ،   ) فلا هیحان 2  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسورس ) تشد ، نیرز  اسف ،  مرهج ،   ) فلا هیحان 2  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,681,070,400 یلام :  دروآرب 

لایر   535,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/04/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انزا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050215000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379561 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراظن یاه  نیبرود  تخاس  ریز  ماجنا  تهج  لقن و  لمح و  دحاو  هخروم 10/12/1401  هرامش 16763  تساوخرد  هب  انب  دراد  رظن  رد  انزا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگدننار تافلخت  کیفارت و  لرتنک  تهج  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هژورپ  ینارمع  تارابتعا  لحم  زا  ار  لایر  هیلوا 000/000/000/12 دروآرب  ابرهش  حطس  یریوصت 

دیامن  راذگاو  رادتیحالص  یاهتکرش  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لاس 1402 و   5010101 فیدر
ناتسرل  ناتسا  انزا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یگدننار  تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/01/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف نادیم   ، 6871965147 یتسپ :  دک  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 77

یگدننار یگدننار تافلخت   تافلخت وو   یکیفارت   یکیفارت یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 140 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005867000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379684 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ  یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
120,034,822,355 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,001,741,118 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشمرخ یدرونایردو  ردنب  لک  هرادا   - یدولوم دیهش  نادیم  رهشمرخ   ، 6415913141 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 140 ھحفص 10 
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094325000165 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378161 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرد 1402  ( لوا شخب   ) ناهفصا یرادرهش  یریوصت  تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  ، یرادهگن یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  ، یرادهگن تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   375,000,000 نیمضت :  غلبم 
لیلد هب  نینچمه  .دش 2 _ دهاوخ  فذح  تباقر  رود  زا  رگ  هصقانم  هدیازم ، / هصقانم رد  تکرش  همان  تنامض  هیارا  مدع  تروصرد  _ 1 مهمرکذت : نیمضت :  تاحیضوت 

یروانف شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و  یروآون و  قودنص  طسوت  هرداص  یاه  همان  تنامض  ناهفصا ؛ یرادرهش  یلخاد  هجدوب  فیدر  زا  هژورپ  یارجا 
.دشاب  یمن  لوبق  دروم  یتلودریغ 

14:30 تعاس : 1402/03/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاعالطا و یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  ، هناخ هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  ، 8163654376 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا یرادرهش  تاطابترا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   ریمعت   ریمعت ،، یرادهگن یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 140 ھحفص 11 
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094325000166 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378163 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرد 1402  ( مود شخب   ) ناهفصا یرادرهش  یریوصت  تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  ، یرادهگن یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  ، یرادهگن تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   375,000,000 نیمضت :  غلبم 
: مهمرکذت نیمضت :  تاحیضوت 

.دش دهاوخ  فذح  تباقر  رود  زا  رگ  هصقانم  هدیازم ، / هصقانم رد  تکرش  همان  تنامض  هیارا  مدع  تروصرد  _ 1
یاه قودنص  ییافوکش و  یروآون و  قودنص  طسوت  هرداص  یاه  همان  تنامض  ناهفصا ؛ یرادرهش  یلخاد  هجدوب  فیدر  زا  هژورپ  یارجا  لیلد  هب  نینچمه  _ 2

دشاب  یمن  لوبق  دروم  یتلودریغ  یروانف  شهوژپ و 
14:30 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاعالطا و یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  ، هناخ هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  ، 8163654376 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا یرادرهش  تاطابترا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم :: 1402/01/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379725 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  توص  شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  دیرخ  هژورپ ی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  ( 7  ) هقطنم یرادرهش  لباقم  یسدنهم  ماظن  نامتخاس  بنج  یلامش  قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا   :: سردآ سردآ
8193614873: یتسپدک

یلخاد 227  03134593737 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادرهش یرادرهش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   ریمعت   ریمعت ،، یرادهگن یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

رهش رهش توص   توص شیاپ   شیاپ زیهجت   زیهجت ددع   ددع جنپ   جنپ 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 140 ھحفص 12 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یگدننار6379561 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاهوردوخ6379731 گنیروتینام  شیاپ و  یربهار  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ، دیرخ 
ییافطا یدادما و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس ینابیتشپ  ینف  یاهزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000156 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ینف   ینف یاهزاین   یاهزاین ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 140 ھحفص 13 
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کناب تسپ  یتلود  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 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب یارب  یزکرم  کناب  لاتیجید  هژورپ  یزاس  ییارجا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000096 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  یتساوخرد  تادنتسم  ریاس  هارمه  هب  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  لیاف  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دات و  لیمکت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رذآ حالف  مناخ  هطوبرم 81565098  سانشراک  نفلت 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81561111-021 :: 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 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

6378360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتنامیس سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000148 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  قبط  هتعاس  ینابیتشپ 24 اب  هلاسکی  هربراک  2000 کیتنامیس سوریو  یتنآ  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدمت زا  سپ  هتفه  تخادرپ 3

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

64492307-021  ، 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

کناب کناب یارب   یارب یزکرم   یزکرم کناب   کناب لاتیجید   لاتیجید هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس ییارجا   ییارجا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1414

کیتنامیس کیتنامیس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت 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 140 ھحفص 14 
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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 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

6378433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  هلاسکی *  تروص  هب  نامزاس  رد  دوجوم  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003189000025 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلام لیلحت  هیزجت و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 11 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  هلاسکی *  تروص  هب  نامزاس  رد  دوجوم  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ   :: 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

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 140 ھحفص 15 
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راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  نامزاس   :: 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 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

6378435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تسیاب  یم  هک  تسویپ  کرادم  قباطم  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  عماج  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  داجیا ،  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوش یراذگراب  هناماس 

1101090674000022 زاین :  هرامش 
راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/02/02 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  تسیاب  یم  هک  تسویپ  کرادم  قباطم  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  عماج  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  داجیا ،  یحارط ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوش

دک راولب ،  - راسمرگ نارهت  هداج  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدابآ  نارجل -  ناتسهد  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1476663376 یتسپ : 

3121-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34280038-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تسیاب   تسیاب یمیم   هکهک   تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم راسمرگ   راسمرگ یداصتقا   یداصتقا هژیو   هژیو هقطنم   هقطنم عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا داجیا ،  ،  داجیا یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
دنوش دنوش یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس

1717

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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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد   FortiGate-1100E لاوریاف هلاس  کی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000507 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

هب دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  .تسویپ  مالعتسا  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد   FortiGate-1100E لاوریاف هلاس  کی  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قبط  یرادا  یاهنیشام  تاریمعت  یرادهگن و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000031000136 زاین :  هرامش 

یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ههام هس  4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  طیارش  قبط  یرادا  یاهنیشام  تاریمعت  یرادهگن و  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1818

یرادا یرادا یاهنیشام   یاهنیشام تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  مپ  سراپ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000150 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ینابیتشپ 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/12/24 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یقراف و  یاقآ  نفلت 64492289  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

ادهش ناتسرامیب   :: 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 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

6378934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

02531100 و نارامیب -  ینیلاب  یاه  هدنورپ  نکسا  هدنورپ و  قاروا  کیکفت  طیارش  : عوضوم - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یکشزپ کرادم  ینابرق  مناخ   02531101610

1101090877000097 زاین :  هرامش 
مق ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

ینابرق مناخ  02531100 و 02531101610  نارامیب -  ینیلاب  یاه  هدنورپ  نکسا  هدنورپ و  قاروا  کیکفت  طیارش  : عوضوم - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکشزپ کرادم 

3717194544 یتسپ :  دک  یلامش ،  تمکح  شبن  دیحوت -  راولب  یاهتنا  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31101130-025  ، 31100-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3110000-025 :: 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 تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش قبط   قبط مپمپ   سراپ   سراپ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2020

نارامیب نارامیب ینیلاب   ینیلاب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا وو   هدنورپ   هدنورپ قاروا   قاروا کیکفت   کیکفت طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 140 ھحفص 18 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

6378972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM SOPHOS XG-210 هاگتسد رازفا  مرن  تهج  هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005485000165 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  یواح  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000078 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ابش  هرامش  رهم و   ، ینف تاصخشم  یواح  روتکافشیپ  هئارا  مالعتسا و  گرب  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTM SOPHOS XG-2 10UTM SOPHOS XG-2 10 هاگتسد   هاگتسد رازفا   رازفا مرن   مرن تهج   تهج هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2222

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ وو   یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 140 ھحفص 19 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  سانشراک  یورین  رفن  کی  یریگراک  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093806000056 زاین :  هرامش 

تشر س   ارهزلا   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  تاعالطا و  یروانف  تاطابترا  ترازو  یفنص و  هیداحتا  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یتسارح یتینما و  یاهزوجم   ) اتف اتفا و  و  اجان ) یریگشیپ  سیلپ  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یماظتنا  یورین  و 

کیتامروفنا یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همان  یهاوگ 

4144654839 یتسپ :  دک  یدضع ،  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369097-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369024-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف سانشراک   سانشراک یورین   یورین رفن   رفن کیکی   یریگراک   یریگراک هبهب   ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 140 ھحفص 20 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3665546
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pt76v78d4u7cw?user=37505&ntc=6379079
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6379079?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6379096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004709000089 زاین :  هرامش 

لوفزد ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1,700 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش دات  زا  مالعتسا  مرف  ندرکن  رپ  تروص  رد  دینک .  دولپا  رخآ  رد  دامن و  اضما  رهم و  سپس  هدرک و  رپ  ار  هدش  تسویپ  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
میروذعم هدننک 

6461665145 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  دادرخ و  راولب 15  نیب  تسپ  نابایخ  لوفزد -  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422074-061  ، 42428201-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42428203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  تیگ  سراپ  فو و  سراپ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000149 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ینابیتشپ 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/12/24 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یقراف و  یاقآ  نفلت 64492289  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

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد شیوداپ   شیوداپ هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

 . . تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش قبط   قبط تیگ   تیگ سراپ   سراپ وو   فوفو   سراپ   سراپ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 140 ھحفص 21 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رد  دنمشوه  تامدخ  دحاو  هرجنپ  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000143 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رد  دنمشوه  تامدخ  دحاو  هرجنپ  یزاس  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33966100-021 :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  ( EDR  ) ینایاپ هطقن  دیدهت  خساپ  ییاسانش و  سیورس  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000151 زاین :  هرامش 

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

رازفا مرن  1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/12/24 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یقراف و  یاقآ  نفلت 64492289  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

دنمشوه دنمشوه تامدخ   تامدخ دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2727

 . . تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش قبط   قبط ( ( EDREDR  ) ) ینایاپ ینایاپ هطقن   هطقن دیدهت   دیدهت خساپ   خساپ وو   ییاسانش   ییاسانش سیورس   سیورس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت 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 140 ھحفص 22 
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ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HRM  ) یناسنا عبانم  تیریدم  هچراپکی  هناماس  لماک  یزاس  هدایپ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094756000065 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسنا عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  ریدغ -  یرادا  هعومجم  نمهب -  خ 22  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673075-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32672400-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  یبایزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001100 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HRMHRM  ) ) یناسنا یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس لماک   لماک یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

VNXVNX  زاس زاس هریخذ   هریخذ یرازفا   یرازفا مرن   مرن یبایزاب   یبایزاب ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 140 ھحفص 23 
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ناتسزوخ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس هارمهب  هلاسکی  کارتشا  اب   CORPORATE-SD هخسن شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  تاصخشم  دراوم و 

1101001272000013 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادعت 256 دادعت : 

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

.ددرگ تیاعر  مزال  دراوم  تسویپ  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135693314 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یوربور  یتخت - مویداتسا  تشپ  - هاگشناد هکلف  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533142-061  ، 33331104-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33366572-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6379405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سوریو  یتنا  یرازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000231 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یروف لیوحت  دشاب - یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ - حرش  هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراوم دراوم ریاس   ریاس هارمهب   هارمهب هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا اباب     CORPORATE-SDCORPORATE-SD  هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تاصخشم   تاصخشم وو  

3131

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

6379481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(symantec) کتنامیس سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش 

1101003010000015 زاین :  هرامش 
روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 2,500 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( symantecsymantec )) کتنامیس کتنامیس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  امتح  .دشابیم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

.دوش هتفرگ  سامت  یراس  سدنهم  هرامش 81622280  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 
1101093750000051 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  امتح  .دشابیم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

.دوش هتفرگ  سامت  یراس  سدنهم  هرامش 81622280  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

60E تیگیتروف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003024000010 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1438963614 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  شهوژپ - راولب  جرک - نارهت  نابوتا  رتمولیک 15  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44196237-021  ، 44787526-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44787526-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6378925 قاتا  قیرح  نالعا  دنمشوه  یتسد و  متسیس  یارجا  هحفص 30)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6060 EE  تیگیتروف تیگیتروف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 140 ھحفص 27 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3666047
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wnwmaewfjmnqd?user=37505&ntc=6379580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6379580?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S/P CONTROL SYSTEM MODULE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001884 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا   / الاک دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ   / تسویپب تاعالطا  /S/P CONTROL SYSTEM MODULE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   - زاریش سردا  هب  هیارکشیپ  تروصب  لاسرا  دشاب / یم  یمازلا 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138549-071  ، 32314400-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اداکسا یزکرم  لرتنک  قاتا  تهج   FEP متسیس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000195 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

S/P CONTROL SYSTEM MODULES/P CONTROL SYSTEM MODULE ناونع : : ناونع 3636

اداکسا اداکسا یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا تهج   تهج   FEPFEP  متسیس متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME ARRESTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006757 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریگ هلعش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/21 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764958-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

NCCPP-132-216 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-12-20 1401-12-20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورت  دیپسا  تراک  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

FLAME ARRESTORFLAME ARRESTOR ناونع : : ناونع 3838

کینورت کینورت دیپسا   دیپسا تراک   تراک ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 140 ھحفص 29 
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم یریگ  هزادنا  یاههاگتسد  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 424.400.000  خرن 

یزجنم 09163222509 دمحم  رظان 
1101093984001902 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش عوجر  تسویپ  لیاف  هب  ینمیا  تامازلا  راک و  حرش  قیقد  یسررب  تهج 

یزجنم 09163222509 دمحم  رظان 

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

43123275-061  ، 11111111-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عجرم عجرم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاههاگتسد   یاههاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 140 ھحفص 30 
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ناتسچولب ناتسیس و  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: 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 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

6378321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  ساسا  رب  قیرح  مالعا  متسیس  هارمهب  ریگدزدو  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001636000031 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

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

ناتسچولبو ناتسیس  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هبعش  شاخ  ناتسرهش  بصن  لحمو  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  نامتخاس  رب _  نیسح  یولوم  شبن  یلوسر _  هراراهچ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9815665139

33254549-054  ، 33264220-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33264231-054 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هلعش  رگاسانش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006760 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریگ هلعش  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764958-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   ریگدزد   ریگدزد وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

شتآ شتآ هلعش   هلعش رگاسانش   رگاسانش ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 140 ھحفص 31 
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روپکین دیهش  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 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

6378451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشاب دیدزاب  یگنهامه  تهج  هیدات  ذخا  یناشن و  شتا  نامزاس  اب  اهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ   . هسمخ یاقا   09373334023

1101092481000034 زاین :  هرامش 
روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 833 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33697156-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  ) یناشن شتآ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093365000094 زاین :  هرامش 

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

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36824422-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتا   شتا نامزاس   نامزاس اباب   اهقابطنا   اهقابطنا مدع   مدع عفر   عفر وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع 4343

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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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ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادمو  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ناتسرل  لک  هرادا  رورس  قاتا  قیرح  نالعا  دنمشوهو  یتسد  متسیس  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005530000036 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  اهنآ  تباعرو  دشاب  یم  تسویپ  مزال  یاه  زوجمو  رورس  قاتا  یکیل  وردیه  هشقنو   ، دهعت  ، تامازلا  ، دادرارق سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815855311 یتسپ :  دک  یرمرادناژ ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300882-066  ، 33316903-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33300884-066 :: 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

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 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

6379092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) قیرح یافطا  مالغا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000956 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح نالعا   نالعا دنمشوه   دنمشوه وو   یتسد   یتسد متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالغا   مالغا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  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 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

6379161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  یسمش  هام  هدزاود  تدم  هب  سنمیز  متسیس  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  هئارا   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف 

1101092052000384 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  لیاف  رد  دادرارق ) یادتبا  رد   ... هلمج HSE PLAN و زا  ) روکذم کرادم  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اهب  مالعتسا  یاه  مرف  ندومن  تسویپ  لیمکت و  -

.دامرف گنهامه  ای 84994050  سامت 84993307 و  هرامش  اب  زاین  تروصرد  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88059702-021 :: 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

تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم یسمش   یسمش هام   هام هدزاود   هدزاود تدم   تدم هبهب   سنمیز   سنمیز متسیس   متسیس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا -- ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف

4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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

6379318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نادور  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  سا  یپ  وی  قاتا  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095025000011 زاین :  هرامش 

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناگزمره  ناتسا  درکلمع  هزوح  رد  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7934174715 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  بنج  بالقنا -  راولب  نادور -  ناتسرهش  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42882239-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42883030-076 :: 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

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا هاگدورف  رد  هبوصنم  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000145 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یرازگراب  هدش  روهمم  تروص  هب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  همیمض  کرادم  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32770029-044 :: 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

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس ساسا   یپیپ   ویوی   قاتا   قاتا ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 4848

هیمورا هیمورا هاگدورف   هاگدورف ردرد   هبوصنم   هبوصنم قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادا تلادع  ناوید   :: 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

6378276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

unity xt 32GB io modvle تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000194 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
PCI تالسا (| LAN  ) میساب |3468- یج یت  | کنیل - یپ یت   | هکبش طبار  تراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  رونا ی  سدنهم  نفلت 09122904602  هرتمش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

unity xt 32GB io modvleunity xt 32GB io modvle ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 140 ھحفص 36 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب  ایاپ  یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SMT-I3105 لدم هکبش  تحت   IP نفلت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005660000105 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
IP |Yealink|SIP-T33G نفلت الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6378367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدرس و ، ورس هیمورا ، کرمگ   ) یا هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  یراذگاو  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تسویپ  مرف  قبطا   ( داباهم
1101000313000059 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف قبطا   ( داباهم تشدرس و  ، ورس هیمورا ، کرمگ   ) یا هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  یراذگاو  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن مادقا  تسویپ 

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   ایاپ   ایاپ یطابترا   یطابترا عیانص   عیانص هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   SMT- I3105SMT- I3105 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5151

یایا هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 140 ھحفص 37 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام 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

6378392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسارح هرادا   ) تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یرون  ربیف  هکبش و  لباک  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000340 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 
01133716080-01133716040

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسارح تسارح هرادا   هرادا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد یرون   یرون ربیف   ربیف وو   هکبش   هکبش لباک   لباک یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 140 ھحفص 38 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  ناجنز  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001222000021 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33446900-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادرب  هشقن  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

6378524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  حرش  قباطم  گنیتساه  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000213 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  تسویپ  تروص  هب  روتکاف  شیپ  هیارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا همیمض  یاه  لیاف  ئاضما  دات و  لوبق و  هلزنم  هب  تمیق  داهنشیپ  هیارا  - 

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402 لاس   لاس ردرد   ناجنز   ناجنز یعامتجا   یعامتجا هافر   هافر وو   راک   راک نواعت ، ، نواعت هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم گنیتساه   گنیتساه تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 140 ھحفص 39 
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نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MD9043 لدم یاه   RTU ءاقترا تاریمعت و  یرادهگن و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000193 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MD9043MD9043  لدم لدم یاه   یاه   RTURTU  ءاقترا ءاقترا وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5656

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

6378655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصنیا ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  تاقلعتم  هکبش و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

1101001402000396 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  تاقلعتم  هکبش و  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تفن  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع  تسیابیم  هدننک  نیمات  .دش  دهاوخن 

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

6378666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  تمیق  هیارا  هب  مزلم  هدنشورف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیمکت هب  مزلم  هدنشورف 

دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  مرف 
1101000203000034 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  سانجا  هیلک  بصن  لیوحت و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه سدنهم  یاقآ  یلامتحا 09166635503  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  نفلت 

6813768514 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  نادیم   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121150-066  ، 33191255-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33191709-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  سیپ  هئارا  اضما و  رهم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرگسع  75358222

1101001017000877 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

Cat6| تروپ  DL24|24| کنیل - ید |STP  | لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

STPSTP  | | لنپ لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 5959

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

6378846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب یلام  ینف ،  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  زاین  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  یاضاقت 0130384 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یرابتعا  تروصب  دیرخ  ددرگ ،  تسویپ  ازجم 

1101093985010899 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاتیجید کرتشم  طخ  ای  هقلح   XDSL تازیهجت الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 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 0130384  :: 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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا تلادع  ناوید   :: 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

6378906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

unity 2*4 port card 10 gn otp تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000198 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
یجراخ |TL-WN881ND|PCI Express| کنیل - یپ یت   | میس یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46044146-021 :: 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 کرتشم   کرتشم طخطخ   ایای   هقلح   هقلح   XDSLXDSL تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

unity 2 *4 port card 10  gn otpunity 2 *4 port card 10  gn otp ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روترونایدم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000227 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
IP ایدم یتلوم  متسیسریز  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - روتروناکایدم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف  -09163023028

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف 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 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

6378956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ییویدار  هناورپ  ذخا  ییویدار و  هکبش  یحارط  تاعلاطم ، هژورپ  تهج  هرواشم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف

1101007000001177 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32319374-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روترونایدم روترونایدم ناونع : : ناونع 6262

تکرش تکرش ییویدار   ییویدار هناورپ   هناورپ ذخا   ذخا وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یحارط   یحارط تاعلاطم ، ، تاعلاطم هژورپ   هژورپ تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6363

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تارداص  هعسوت  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 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

6379039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000038 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  مالعتسا  تسویپ  اب  قباطم 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   POE 16 چیئوس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ربارب 

1101001463000032 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 6464

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب   NSW2010 - 16T2GC-POE- INNSW2010 - 16T2GC-POE- IN  لدم لدم لاناک   لاناک   POEPOE  1616 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 140 ھحفص 46 
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تشر کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200L-24T-4G-E هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093235000002 زاین :  هرامش 

تشر کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.قوف تاصخشم  اب  اتید  چیئوس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154614444 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  - ناخ کچوک  ازریم  ترامع  - نادیم هزبس  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227084-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33231044-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6379147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا رتنس  اتید  هداد  زکرم  زا  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت  نیمات  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000203 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

C9200L-24T-4G-EC9200L-24T-4G-E  هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666

 ( ( رتنس رتنس اتید   اتید  ) ) هداد هداد زکرم   زکرم زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت نیمات   نیمات هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 140 ھحفص 47 
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WANو LAN هکبش تخاسریز  تینما  یزاس و  هنیهب  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تامدخ  هئارا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000122 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861756447 یتسپ :  دک  ریاشع ،  یادهش  نامتخاس  هاگشناد  یزکرم  داتس  بالقنا  نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034  ، 43319321-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WANWANوو   LANLAN  هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6868

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  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 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

6379198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( انیاه  ) یدالوف زغم  اب  موینیمولآ  هیال  کت  راد  شکور  یداه  لباک  رتم   10685: زاین دروم  یالاک  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000383 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یموینیمولآ یداه  سیورس  لباک  الاک :  مان 

رتم 10,685 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  رد  ادج  متیآ  تروص  هب  تسا و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

.ددرگ یم  ماجنا  لحم ، رد  سرزاب  دأت  لیوحتزا و  دعب  یراک  زور  هیوست 20
.دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  ینف  تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک  حرش 

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84991-021  ، 8601239-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( انیاه انیاه  ) ) یدالوف یدالوف زغم   زغم اباب   موینیمولآ   موینیمولآ هیال   هیال کتکت   راد   راد شکور   شکور یداه   یداه لباک   لباک رتم   رتم   1068510685 :: زاین زاین دروم   دروم یالاک   یالاک ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 6969

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

6379219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  الاب  تعرس  رگپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003010000013 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

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

یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66070022-021 :: 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 تحت   تحت الاب   الاب تعرس   تعرس رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  لیاف  حرش  قبط  ملق  تاقلعتم 5  وکسیس و  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  یتساوخرد 

1101091426000508 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

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

یراذگراب یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  لیاف  حرش  قبط  ملق  تاقلعتم 5  وکسیس و  هکبش  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملق ملق   55 تاقلعتم   تاقلعتم وو   وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  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 00 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101479000003 زاین :  هرامش 

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدسا 09183141223 سدنهم  ینف  سانشراک 

دینک یراذگراب  اضما  رهم و  زا  دعب  هدرک و  دراو  یتسویپ  مالعتسا  قباطم  ار  زیر  هدومن و  دراو  ار  لک  غلبم  افطل 

6553119174 یتسپ :  دک  حتفم ، ) دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   ) نارهت هداج  رتمولیک 45  - نادمه گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277590-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35378727-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نامرک  ) یرواخ

نامرک 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

6379277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010088000021 زاین :  هرامش 

( نامرک  ) یرواخ بونج  هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک  دشابیم  نامرک  یسانش  نیمز  لک  هرادا  رد  الاک  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7615736841 یتسپ :  دک   ، 10 کالپ - یزیراپ یناتساب  راولب  بادتبا  - نیسح ماما  نادیم   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33123116-034  ، 33120860-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33128652-034 :: 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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272

هکبش هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  مالقا  ریاس  هارمه  هب   GPRS مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001601 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
E173 تناتید | یوآوه | لمح لباق  | GPRS مدوم الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یحاون  زاگ  ترادا  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000542 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباین شیاتس  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .دشاب  یم  نامیپ  هدنرب  هدهع  رب  تایلام  همیب و  زا  معا  ینوناق  تاروسک  هیلک  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  داتس  هناماس  ردار  یتسویپ  کرادم  راکنامیپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال.دامن  لصاح  سامت  هارمه 09361612317 هرامش 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل مالقا   مالقا ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب     GPRSGPRS مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7474

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یحاون   یحاون زاگ   زاگ ترادا   ترادا یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 140 ھحفص 53 
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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 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نرتسو  دراه  زاس QNAP و  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000061 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

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویسپ  تازیهجت  رتور و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000268 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش ویسپ  تازیهجت  رتور و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو دراه   دراه وو     QNAPQNAP  زاس زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 140 ھحفص 54 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  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 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا هب  لایرس  لدبم  یتارباخم و  مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000502 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مدوم الاک :  مان 

ددع 55 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23812330-021  ، 23819-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتا تنرتا هبهب   لایرس   لایرس لدبم   لدبم وو   یتارباخم   یتارباخم مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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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یدعس داینب   :: 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

6379443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  مزاول  یقابلا  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005817000023 زاین :  هرامش 

یدعس داینب  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

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

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک تقد  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تکرش  یقوقح  تاعالطا  روتکاف و  شیپ  امتح 

دامرف لصاح  سامت  نیدلا  مجن  ریپ  سدنهم  یاقآ  هرامش 02122414366  اب  لاوس  تروص  رد 
دشاب یم  لاعف  زین  پاستاو  رد  قوف  هرامش  تسا  رکذ  هب  مزال 

1985864449 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  ناساس -  عطاقت  زا  دعب  یقرش -  مهدزناپ  نابایخ  کجنلو -  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22426657-021  ، 22426658-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22426658-021 :: 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 حرش   حرش قبط   قبط مزاول   مزاول یقابلا   یقابلا وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 140 ھحفص 56 
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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 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

6379490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یتارباخم تازیهجت  هعسوت  اقترا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000955 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6379492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یرون  ربیف  هکبش  تایلمع  یارجا  یراذگ و  هلول  رچنارت و  یرافح  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005968000018 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  دابا ) میحر  ) کدنرپ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  5000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هیدنرز رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یرورض  تسویپ  مالعتسا  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3771813985 یتسپ :  دک  کدنرپ ،  یرادرهش  ( - جع ) رصعیلو راولب  - کدنرپ رهش  - هیدنرز ناتسرهش  - یزکرم ناتسا  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45282929-086  ، 45282546-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45282400-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هعسوت   هعسوت وو   اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 8080

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   رچنارت   رچنارت یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8181

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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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

6379493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000252 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرون چوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  هدنرب  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد تقد 0.2 اب   mp-100 تعرس لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092205000007 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
DCFM لوژام الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصرد تقد 0.2 اب   mp-100 تعرس لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075229-021  ، 66075011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8282

دصرد دصرد 0 .20 .2 تقد   تقد اباب     mp- 100mp- 100 تعرس   تعرس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  ربارب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000169 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چوس طبار  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/12 زاین :  خیرات 

رهوج جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/12 زاین :  خیرات 
لانرتسکا دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1402/01/12 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینموم  یاقآ  هرامش 09111510190  اب  یگنهامه  تهج  .دابآریماردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش طبار   طبار -- جیرتراک جیرتراک -- دراه دراه  - - هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش قرب و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000047 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنرب رکذ  اب  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن یاقآ   09171062161 سانشراک نفلت  دشاب -  کی  هجرد  یناریا  عون  زا  امتح  یالاک  ددرگ -  خساپ  همیمض  تسویپ  لیاف  قبط  سانجا 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6379572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  گر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000387 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لیاسو هدنرادهگن  کر  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  - یضاقتم دحاو  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش هکبش وو   قرب   قرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8585

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط گرگر   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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6378608S/P CONTROL SYSTEM MODULE(27 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6378644 هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6378972UTM SOPHOS XG-210 هاگتسد رازفا  مرن  تهج  هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 13)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6379096 مولع  هاگشناد  شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن6379194 متسیس  مالقا  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6379199 تامدخ  دحاو  هرجنپ  یزاس  هدایپ  هحفص 13)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6379343VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  هحفص 13)یبایزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: 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

6378939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دنمشوه  یهد  تبون  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004339000061 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یهد تبون  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  دنمشوه  یهد  تبون  متسیس  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88649028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 140 ھحفص 61 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لمح  هنیزه  (. DVI-HDMI-VGA-DISPLAYPORT یجورخو یدورو  یاراد  () 55BDL8005X لدم ) یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع 

1101001621000515 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  (. DVI-HDMI-VGA-DISPLAYPORT یجورخو یدورو  یاراد  () 55BDL8005X لدم ) یتعنص روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زادعب  یراکزور  60 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم 

قیدص 09357756775 سامت.دشابیمالاک

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

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام 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 :

زا 140 ھحفص 62 
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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

6378404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دروآرب  قبط  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099408000029 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

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 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  ولبات و  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000187 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/05/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش راکنامیپ  اضما  رهم و  هب  دیاب  مالعتسا  هگرب   . یکیفارت تازیهجت  ولبات و  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ولبات   ولبات یارجا   یارجا وو   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 140 ھحفص 63 
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دنوامد ناتسرهش  نهدور  شخب  دروج  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون 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

6378484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ لودج  یارب  زبس  درز و  گنر  کیلیرکا  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101700000001 زاین :  هرامش 

دنوامد ناتسرهش  نهدور  شخب  دروج  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

رتیل  60 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

کیلیرکا گنر  الاک :  مان 
رتیل  60 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دنوامد نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3974414481 یتسپ :  دک  دروج ،  یرایهد   - رتمولیک 12 - دروج یاتسور  - نهدور - دنوامد - نارهت دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76521470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76521470-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشد نیکشم  یرادرهش   :: 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 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

6378585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لقن  لمح و  تاموزلم  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005283000117 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36200300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ لودج   لودج یارب   یارب زبس   زبس وو   درز   درز گنر   گنر کیلیرکا   کیلیرکا گنر   گنر ناونع : : ناونع 9191

لقن لقن وو   لمح   لمح تاموزلم   تاموزلم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ 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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هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش داهنشیپ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ربارب 

1101050033000059 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
تسویپ کرادم  ربارب  1 دادعت : 

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

یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  هژورپ  یارجا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  لیمکتو  اضماو  رهم  یتسویپ  کرادم  یمامت  -

دنیامن تکرش  یقوقح  دارفا  ایجرت 
طسق دنچ  یط  تخادرپ 

4654567866 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  هاراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38237020-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38242326-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال 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 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  تسویپ  مالعتسا  قبط  رتمیتناس  ضرع 15  هب  هزیناکم  یشک  طخ  یارجا  تهج  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  داتس  هناماس 

1101005809000022 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  ناجیهال  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

تهج مزال  تازیهجت  حلاصم و  هیهت  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  رهش  تامدخ  دحاو  هرامش 12079/د-18/12/1401  تساوخرد  ساسارب  یرادرهش  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن مادقا  داتس  هناماس  قیرط  زا  درس  یکیفارت  گنر  زا  هدافتسا  اب  رتمیتناس  ضرع 15  هب  هزیناکم  یشک  طخ  یارجا 

4415793913 یتسپ :  دک  ناجیهال ،  یرادرهش  نامتخاس  - ناتسلگ نادیم  ( - (ع اضر ماما  راولب  ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234721-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42238427-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوتک دابآ  یلع  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوتکدابآ یلع  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحمرد  هفرطود  یرتم  یهجودنچ 12  ینابایخ  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094382000077 زاین :  هرامش 

لوتک دابآ  یلع  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریذپ دیدجت  یژرنا  اب  ینابایخ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 31 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دابآ یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوتکدابآ یلع  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحمرد  هفرطود  یرتم  یهجودنچ 12  ینابایخ  غارچ  هیاپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4881637849 یتسپ :  دک  لوتک ،  دابآ  یلع  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  دابآ ،  یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34238782-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34222288-017 :: 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 قبط   قبط درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   رتمیتناس   رتمیتناس   1515 ضرع   ضرع هبهب   هزیناکم   هزیناکم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9494

لوتکدابآ لوتکدابآ یلع   یلع ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحمرد   هدودحمرد هفرطود   هفرطود یرتم   یرتم   1212 یهجودنچ   یهجودنچ ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6379201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینیداف ییوردوخ -  ) BAYT980 لدم  m 4 زیاس یکیلوردیهورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000213 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنیکراپ عنام  هزاورد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یرابنعا  تروص  هب  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ 
ربتعم یتناراگ  هارمه  هب  بصن  دیرخ و 

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23079291-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینیداف ینیداف ییوردوخ - - ییوردوخ  )  ) BAYT980BAYT980 لدم   لدم   m 4m 4 زیاس زیاس یکیلوردیهورتکلا   یکیلوردیهورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، گنربش هقیلج   ، نادرگ غارچ  ، تسیا تکار   ، یزلف هیاپ  یتنزرب  یهجو  هس  ثلثم   ، رادغارچ وشات  ینمیا  طورخم  مالقا (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  کینوساناپ )  سکف 
1101003205000171 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن دیرخ  هب  مادقا  تسویپ  تاصخشم  ربارب  ار  دوخ  زاین  دروم  یکیفارت  یاهولبات  دراد  رظن  رد  یرادرهش  لقنو  لمح  نامزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030148000205 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 
ددع 1,100 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن دیرخ  هب  مادقا  تسویپ  تاصخشم  ربارب  ار  دوخ  زاین  دروم  یکیفارت  یاهولبات  دراد  رظن  رد  یرادرهش  لقنو  لمح  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، گنربش گنربش هقیلج   هقیلج  ، ، نادرگ نادرگ غارچ   غارچ ،، تسیا تسیا تکار   تکار  ، ، یزلف یزلف هیاپ   هیاپ یتنزرب   یتنزرب یهجو   یهجو هسهس   ثلثم   ثلثم  ، ، رادغارچ رادغارچ وشات   وشات ینمیا   ینمیا طورخم   طورخم مالقا (  (  مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( سکف   سکف

9797

دیامن دیامن دیرخ   دیرخ هبهب   مادقا   مادقا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب ارار   دوخ   دوخ زاین   زاین دروم   دروم یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یرادرهش   یرادرهش لقنو   لقنو لمح   لمح نامزاس   نامزاس ناونع : : ناونع 9898

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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برغنالیگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ نالیگ  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005727000009 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  برغنالیگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 25000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برغ نالیگ  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6787173171 یتسپ :  دک  تحالف ،  غاب  - ییاجر دیهش  نابایخ  برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222401-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43222400-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا یمالعا  دک  ناریا  رباربدوخ  دیدج  هارراهچ  تهج  ییامنهار  غارچ  هیاپ  ددع  دادعتدراد 4 رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

1101030148000207 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یگدننار ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  دیامن  مادقا  یمالعا  دک  ناریا  رباربدوخ  دیدج  هارراهچ  تهج  ییامنهار  غارچ  هیاپ  ددع  دادعتدراد 4 رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعب  لحم  رد  بصنو 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9999

مادقا مادقا یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا رباربدوخ   رباربدوخ دیدج   دیدج هارراهچ   هارراهچ تهج   تهج ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ددع   ددع دادعتدراد  44 دادعتدراد رظن   رظن ردرد   هیردیح   هیردیح تبرت   تبرت یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
دیامن دیامن

100100

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  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 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

6379410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگدورف ) ) رفاسم یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000062 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب و اههاگدورف  تکرش  داتس  دات  هب  دیاب  هدنرب  راکنامیپ  یولبات  هنومن.دشاب  امنهار ) یولبات  تخاس  ) یهاگدورف راک  هقباس  یاراد  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دنجریب  هاگدورف  لیوحت  لحم  .دشاب  هتشادن  یلبق  یاه  هژورپ  رد  ولبات  یگداتفا  یبارخ و  هنوگچیه 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( یهاگدورف یهاگدورف )) رفاسم رفاسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 10 110 1

یکیفارت یکیفارت تاموزلم   تاموزلم وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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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یکیفارت تاموزلم  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005049000029 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نیمارو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینمیا یاه  ولبات  الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

کیفارت لرتنک  هناوتسا  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ینمیا یاه  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

( هزاغم ولج  دح  رد  کچوک   ) یتاغیلبت هیاپ  الاک :  مان 
رتم 150 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ینمیا یاه  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسدنهم گنربش   20*60 یراولب هانپ  ناج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسدنهم  گنربش  اب  کی  هجرد  یا  هناوتسا 

یرتم یرتم و 200  نهآ 100 هار  هداج و  عطاقت  ولبات 
هانپ ناج  هیاپ 

6 هرمن یرتم  ولبات 3 هیاپ 

3371813415 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  یدنبرمک  تارادا  عمتجم  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242525-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36286449-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6379690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توگنا دابآ و  سراپ  ، راوس هلیب  ، یمرگ نز  کمشچ  یاهغارچ  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000254 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1402/03/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33743802-045 :: 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  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

توگنا توگنا وو   دابآ   دابآ سراپ   سراپ ،، راوس راوس هلیب   هلیب ،، یمرگ یمرگ نزنز   کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تارداص  هعسوت  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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ظاحل  لک  تمیق  تارداص  هعسوت  کناب  هبعش  هس  تهج  یا  هرکرک  یاهبرد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000036 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
HUAMING| هداس  | ظفاحم برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  لک  تمیق  ددرگ .  یرازگراب  ءاضما و  رهم و  هعلاطم  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88702592-021 :: 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

کناب کناب هبعش   هبعش هسهس   تهج   تهج یایا   هرکرک   هرکرک یاهبرد   یاهبرد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

1101096683000911 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینهآ یشبن  الاک :  مان 
مرگولیک 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رد هام  ( || راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

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

31311286-077  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: 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

ناروتسر ناروتسر ردرد   یقرب   یقرب برد   برد باب   باب ودود   بصن   بصن وو   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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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقیقحت تنواعم  تهج  هدش  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیقبو  لاتیجید  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000104 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هگنل ود  یدورو  تیگ  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  ردص 09134422367  یاقا  اب  موزل  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ههام و  ادودح 2 تخادرپ 

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43316491-034 :: 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

لاتیجید لاتیجید تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

1101096683000913 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینهآ یشبن  الاک :  مان 
مرگولیک 50 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رد هام  ( || راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

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

31311286-077  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: 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

ناروتسر ناروتسر ردرد   یقرب   یقرب برد   برد باب   باب ودود   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 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

6378680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب قباطم  یرادا  نامتخاس  تاقبط  یزیمآ  گنر  یکینورتکلا و  مشچ  بردو  اهبرد  بصن  ، بذاک فقس  ، یراک کزان  دودنا و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یصوصخ  طیارشو  تاصخشم  ییارجا و  یاه  هشقن 

1101004135000078 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 1 دادعت : 

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

اب لاوس  هنوگ  ره  .دیامن  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  ار  هناماس و ...  دزمراک  تایلام ، همیب ، دننام  ینوناق  تاروسک  هیلک  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لصاح  سامت  یدومحم 09177712080  سدنهم 

7514779471 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  یوربور  یراولد  یلعسیئر  سدق خ  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320312-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320312-077 :: 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

تخاسریز تاطابترا  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 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

6378690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002711 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

رهم و لیمکت ، ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  دشاب ، یم  همیمض  مج  زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  هدش  صخشم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهح  .دامن  یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و  اضما و 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: 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

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس تاقبط   تاقبط یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ بردو   بردو اهبرد   اهبرد بصن   بصن بذاک ، ، بذاک فقس   فقس ،، یراک یراک کزان   کزان وو   دودنا   دودنا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 108108

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 140 ھحفص 77 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3664511
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bpgp3n3abzfwv?user=37505&ntc=6378680
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6378680?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3664747
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8rqfw5avykp44?user=37505&ntc=6378690
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6378690?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000147 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  دیاب  الاک  و  تسا .  راتخم  هدننک  نیمات  باختنا  در و  رد  کناب  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  یدالوف  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب  تسویپ  لیاف  ندرکن  لیمکت  روتکاف و  شیپ  ندرکن  لاسرادریگب  رارق  کناب  ینف  مرتحم  سانشراک 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31578413-017  ، 31570000-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32362172-017 :: 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

نادمه هیتآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050290000181 زاین :  هرامش 

نادمه هیتا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  30 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دوجوم  تسویپ  کرادم  رد  دادرارق  سیون  شیپ  / تسویپ کرادم  رد  هدش  هتساوخ  ینف  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  هاگتسد  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09188156020 اب  هنگنز  سدنهم  یاقآ  زکرم  نیا  سانشراک  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   / دشاب

6513963178 یتسپ :  دک  هیتآ ،  ناتسرامیب  توبن  نادیم  یندم  دیهش  کرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281017-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34281017-081 :: 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

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 140 ھحفص 78 
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نادمه ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/20تبون 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

6379174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد 360 داعبا 2.20 رد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001202000002 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
رد هام  ( || راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم   8 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نادمه نادمه ،  لیوحت :  لحم 

تاقلعتم ریاس  یمشچ و  فالک ، هارمه  هب  رد 3.60  داعبا 2.20 رد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516643158 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  ناتسرامیب  یوربور  یقشع - هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38273060-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273063-081 :: 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

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تیگ  ) یا هناخباتک  یتینما  متسیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060024000090 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
CXt-2021 لدم | سیدرپ عولط   | یتینما ای  یسرتسد  لرتنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718117469 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یباراف  سیدرپ  یربرفاسم  هنایاپ  زا  دعب  نارهت  میدق  هداج  یادتبا  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36166220-025  ، 36166297-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36640583-025 :: 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

360360 ردرد   2 .202 .20 داعبا   داعبا ردرد   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 1121 12

(( تیگ تیگ  ) ) یایا هناخباتک   هناخباتک یتینما   یتینما متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 140 ھحفص 79 
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

6379274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا  RFP مرف ندومن  رپ  نیمضت و  هئارا  دیدزاب و  یلم  / کناب  هبعش  یقرب 8  هرکرک  بصن  هیهت و  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001458000083 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآرظن و حتفم   ، غالبجواسروخ ویه ،  دابآرظن ،  دابآدمحا   ، غابراهچ نادرک ،  باخرس ،  هبعش  یقرب 8  هرکرک  بصن  هیهت و  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  RFP مرف ندومن  رپ  نیمضت و  هئارا  دیدزاب و  دابآرکشل / 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6379201( ینیداف ییوردوخ -  ) BAYT980 لدم  m 4 زیاس یکیلوردیهورتکلا  دنب  هحفص 62)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسیمازلا تسیمازلا   RFPRFP  مرف مرف ندومن   ندومن رپرپ   وو   نیمضت   نیمضت هئارا   هئارا وو   دیدزاب   دیدزاب یلم   / / یلم کناب   کناب هبعش   هبعش   88 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 140 ھحفص 80 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3665690
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejka2kwbwmtrc?user=37505&ntc=6379274
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6379274?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  ینف و  تامازلا  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تاعطق ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009030000052 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
ناوخ تراک  الاک :  مان 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لومشم باسحتروص  لک  .دشاب  یم  یمازلا  طبترم  یراک  هموزر  لاسرا  تمیق و  هئارا  زا  لبق  هزورپ  زا  دیدزاب.دوش  یم  ماجنا  دادرارق  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناروگ 09111554077 میهاربا  .دوش  یم  یعامتجا  نیمات  باسحاصافم  هئارا 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 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

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 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

6378358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هیلک  اب  رابنا  هتسب  رادم  اه  نیبرود  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001004000034 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت هیلک  اب  رابنا  هتسب  رادم  اه  نیبرود  یارجا  بصن و   : :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ تراک   تراک ناوخ - - ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تاعطق ، ، تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

تازیهجت تازیهجت هیلک   هیلک اباب   رابنا   رابنا هتسب   هتسب رادم   رادم اهاه   نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن 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 140 ھحفص 81 
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ناتسرواجهق 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 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

6378558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یریوصت  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091451000006 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8376113434 یتسپ :  دک  شورس ،  نابایخ  - ناتسرواجهق ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

93577615-031  ، 35776601-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35776444-031 :: 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

نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  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 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

6378607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  دادعت و 

1101003190000006 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 132 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  افطل  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77538982-021 :: 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

رباعم رباعم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 1171 17

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 118118

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 140 ھحفص 82 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: 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

6378644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001590000016 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

UPS یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 

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

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

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

یسم لباک  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
لباک ظفاحم  لاناک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 
لباک ظفاحم  لاناک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09143830326  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، هناخدرس بنج  ناتسا - یزرواشک  داهج  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  هطوحم  لخاد  ساملس  هداج  رتمولیک 3  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716963956 یتسپ :  دک 

32722185-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32722188-044 :: 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

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

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

زا 140 ھحفص 83 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3664064
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  تسیل و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005084000088 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 49 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  هدومن  یراذگراب  هناماس  رد  هدش و  یراذگ  تمیق  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم  مالعتسا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یم  لطاب  مالعتسا 

.ددرگ ءاضما  رهم و  هعلاطم و  دادرارق  یمومع و  طیارش  تاحفص  یمامت  * 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670537-028  ، 33227001-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33227002-028 :: 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

داباهم هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

6378671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005787000015 زاین :  هرامش 

داباهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داباهم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5915916383 یتسپ :  دک  داباهم ،  یعامتجا  نیمات  نامزاس  دیحوت   راولب  داباهم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42440401-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42440401-044 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هتسباو  یناقلاط  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

یوضر ناسارخ  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

6378873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیدر قبط 18  دشاب  یم  هباشم  الاک  مان  دک و  ناریا  هاگشناد  لاور  ههام  تخادرپ 6  یبناج  مزاول  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیمض تاصخشم 

1101091772000074 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  یناقلاط    ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآزکرم   هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

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

هدنشورف هنیزه  اب  سنج  درادناتسا  ندوبن  الاک  لاسرا  تروص  رد  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  ههام  هاگشناد 6  لاور  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فیدر یتسویپ 18  تاصخشم  قبط  هباشم  الاک  مان  ودک  ناریا  ددرگیم  تدوع 

9189175414 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  ناتسرامیب  پچ -  تمس  یسودرف -  هار  هس  ییایسآ -  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35423970-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35423600-051 :: 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

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122

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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ناتسلگ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم صخشم  تسویپ  لیاف  رد  نیبرود  لدم  دنرب.تسویپ و  لیاف  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101000205000040 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

داهنشیپ.ناتسا یموب  اب  تیولوا.دشاب  یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت هرامش   09113756697 .دش دهاوخن  هتفریذپ  یداهنشیپ  لدم  زا  جراخ 

4919737784 یتسپ :  دک  نایگنز ،  هداج  بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420960-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32420930-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم صخشم   صخشم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   نیبرود   نیبرود لدم   لدم وو   دنرب.تسویپ   دنرب.تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nvr304-32x لدم دراه  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  زکرم  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ربارب 

1101001463000028 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وئدیو طبض  شخپ و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC325LE-ADF28K-G1 لدم سکیف  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 5  هتسب  رادم  نیبرود  ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ربارب 

1101001463000031 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

nvr304-32xnvr304-32x  لدم لدم دراه   دراه   44 لاناک   لاناک   3232 ریواصت   ریواصت طبض   طبض زکرم   زکرم هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 124124

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب   IPC325LE-ADF28K-G1IPC325LE-ADF28K-G1 لدم   لدم سکیف   سکیف زنل   زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 125125

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

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

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

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

6379194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یتراظن  متسیس  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003777000018 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 
کینوساناپ  | PVR هاگتسد الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  باوج  هب  یمالعا  تسیل  قباطم  ربتعم  روتکاف  شیپ  قاصلا  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32448061-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن متسیس   متسیس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 140 ھحفص 88 
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ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14:30 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14:30 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC3238sb-ADzk-10 لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ربارب 

1101001463000029 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPC3238sb-ADzk - 10IPC3238sb-ADzk - 10 لدم   لدم زیاروتوم   زیاروتوم زنل   زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   88 ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 140 ھحفص 89 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3665446
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا و تاصخشم و  یواح  لیاف  تازیهجت و  دادعت  عون و  لماش  لیاف  کی  اب  قباطم  دنمشوه  تظافح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ هب  یتناراگ  دیرخ و  طیارش 

1101005221000818 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  جرک  رد  عقاو  زربلا  قرب  عیزوت  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

دشابیم دیرخ  دنیآرف  همادا  تهج  طقف  یباختنا  یالاک  نعت 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32543730-026 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یهگآ  قبط  یبرغ  ناجیابرذآ  کناب  تسپ  یتسرپرس  یاه  نیبرود  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001643000033 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32274917-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

 . . تسویپ تسویپ یهگآ   یهگآ قبط   قبط یبرغ   یبرغ ناجیابرذآ   ناجیابرذآ کناب   کناب تسپ   تسپ یتسرپرس   یتسرپرس یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 140 ھحفص 90 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000637 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسادوجوم  تسویپ  لیافرد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .هزور  باسح 99  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36103099-051 :: 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

یکینورتکلا یکینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 140 ھحفص 91 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا و تاصخشم و  یواح  لیاف  تازیهجت و  دادعت  عون و  لماش  لیاف  کی  اب  قباطم  دنمشوه  تظافح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ هب  یتناراگ  دیرخ و  طیارش 

1101005221000820 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  جرک  رد  عقاو  زربلا  قرب  عیزوت  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

دشابیم دیرخ  دنیآرف  همادا  تهج  طقف  یباختنا  یالاک  نعت 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32543730-026 :: 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

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 140 ھحفص 92 
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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

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمحو بصن  زا  ممعا  لحارم  هیلک  دیامن  مادقا  یلع  ماما  عطاقت  رد  بصن  تهج  لوط 12  هب  یتراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم الاک  هدنرب  هدهعب 

1101030148000206 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
( هیاپ هب  نیبرود  لاصتا   ) نیبرود هیاپ  ده  نپ  الاک :  مان 

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

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

زا ممعا  لحارم  هیلک  دیامن  مادقا  یلع  ماما  عطاقت  رد  بصن  تهج  لوط 12  هب  یتراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  کی  دراد  رظنرد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاحیضوت  ربارب  دشابیم  الاک  هدنرب  هدهعب  لمحو  بصن 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52230010-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6378321 مالعا  متسیس  هارمه  هب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6378321 مالعا  متسیس  هارمه  هب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6378607 لیاف  رد  ینف  تاصخشم  دادعت و  یریوصت  تراظن  هناماس  هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

1212 لوط   لوط هبهب   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 140 ھحفص 93 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح6378321 مالعا  متسیس  هارمه  هب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6378925 قاتا  قیرح  نالعا  دنمشوه  یتسد و  متسیس  یارجا  هحفص 30)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیمورا6379445 هاگدورف  رد  هبوصنم  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 30)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

لرتنک6378690 سسکا  متسیس  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک6379684 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

ناوخ6378263 تراک  ناوخ - کالپ  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تاعطق ، هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 140 ھحفص 94 
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یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطمًافرص  - قیرح دض  - هدنشورف هدهع  رب  همرگ  ات  لمح  - همرگ هبعش  تهج  کر  قاتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ولنازیا یاقا  )05832727892

1101001371000055 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قیرح دض  برد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطمًافرص  - قیرح دض  - هدنشورف هدهع  رب  همرگ  ات  لمح  - همرگ هبعش  تهج  کر  قاتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ولنازیا یاقا  )05832727892

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32727801-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد 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 140 ھحفص 95 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: 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

6378304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تست ماجنا  قیرح و  ءافطا  یاهلوسپک  یناشن و  شتآو  ینمیا  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ، ژراش تهج  راکنامیپ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  تکرش  کیتاتساوردیه 

1101001014000799 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیاب یم  هرابود  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  کرادم  یمامت  اضما ، دات و  زا  سپ  هک  یتسویپ  کرادم  ریاس  تمیق و  داهنشیپ  هگرب  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34812271-026  ، 82971-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تست تست ماجنا   ماجنا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک وو   یناشن   یناشن شتآو   شتآو ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ،، ژراش ژراش تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع
تکرش تکرش کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه

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 140 ھحفص 96 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3657124
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zptm5z548thrf?user=37505&ntc=6378304
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6378304?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6378852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) قیرح دض  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000954 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6378244 دض  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

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

یاهلوسپک6378304 یناشن و  شتآو  ینمیا  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ، ژراش تهج  راکنامیپ  هب  زاین 
تکرش کیتاتساوردیه  تست  ماجنا  قیرح و  ءافطا 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6378321 مالعا  متسیس  هارمه  هب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6378451 شتا  نامزاس  اب  اهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  یارجاو  هحفص 30)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6378852( تسویپ تسیل  قبط   ) قیرح دض  برد  بصن  هحفص 6)دیرخ و  قیرح  ( قیرح

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

رورس6378925 قاتا  قیرح  نالعا  دنمشوه  یتسد و  متسیس  یارجا  هحفص 30)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6379092( تسویپ تسیل  قبط   ) قیرح یافطا  مالغا و  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) قیرح قیرح دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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 " ) " ) 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

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

تدم6379161 هب  سنمیز  متسیس  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  هئارا  -
تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قباطم  یسمش  هام  هدزاود 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیمورا6379445 هاگدورف  رد  هبوصنم  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 30)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا6379482 تظافح  تازیهجت  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

6378349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزوس نیشام  روتکتد  یششک  هلیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001314000142 زاین :  هرامش 

مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 
نگاو ششک  هدند  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/24 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

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

نزوس6378349 نیشام  روتکتد  یششک  هحفص 98)هلیم  روتکتد  ( روتکتد

نزوس نزوس نیشام   نیشام روتکتد   روتکتد یششک   یششک هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 136136

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 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا6378991 یا  هشیش  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح6378321 مالعا  متسیس  هارمه  هب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه هیمطاف  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 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

6378250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

_ رتلیف هس  یاراد  _ نیبرود بصن  تیلباق  اب   (_ FISH یمشچ ( هس  سناسورولف  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000239 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمشچ هس  یرون  یبیکرت  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  _ یکشزپ تازیهجت  دات  ههام  تخادرپ 2  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

__ رتلیف رتلیف هسهس   یاراد   یاراد __ نیبرود نیبرود بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب    (_  (_ FISHFISH یمشچ ( ( یمشچ هسهس   سناسورولف   سناسورولف پوکسورکیم   پوکسورکیم 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 :

زا 140 ھحفص 99 
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نادمه هیمطاف  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 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

6378518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هبزهجم  _UV_VISIBLE رتلیف یاراد  _ یرتمیریلاک  _ تنسورولف _ کاد لژ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000248 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کاد لژ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  _ یکشزپ تازیهجت  دات  ههام  تخادرپ 2  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هیمطاف  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 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

6378955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10X_20X_40X یئیش یاهزنل  هب  زهجم  _ نیبرود بصن  تیلباق  اب  یمشچ  هس  ترونیا  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000241 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سوکعم پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  _ یکشزپ تازیهجت  دات  ههام  تخادرپ 2  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هبزهجم   هبزهجم __ UV_VIS IBLEUV_VIS IBLE  رتلیف رتلیف یاراد   یاراد __ یرتمیریلاک یرتمیریلاک  _ _ تنسورولف تنسورولف __ کاد کاد لژلژ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 138138

نیبرود نیبرود بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب   یمشچ   یمشچ هسهس   ترونیا   ترونیا پوکسورکیم   پوکسورکیم 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 140 ھحفص 100 
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هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6379157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  حرشب  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000106 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرادربملیف نیبرود  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  حرشب  یرادربملیف  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847141 یتسپ :  دک  ( ، 1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377148-083  ، 38375161-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38377148-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  کیزیفویب  یمیشویب  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TUCSEN یتراجت مان   Michrome20 لدم یژولویب  پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  نیبرود 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095259000015 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  کیزیفویب  یمیشویب  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09121239435: ییایلگ رتکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحتف 09125752051

دک قودنص ،   1417614335  : یتسپدک کیزیفویب  یمیشویب و  تاقیقحت  زکرم  سدق -  نابایخ  بالقنا -  نابایخ  یناشن : نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1417614335 یتسپ : 

66969254-021  ، 66498673-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66404680-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 140140

TUCSENTUCSEN  یتراجت یتراجت مان   مان   Michrome20Michrome20 لدم   لدم یژولویب   یژولویب پوکسورکیم   پوکسورکیم دربراک   دربراک لسکیپاگم   لسکیپاگم   2020 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 141141

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

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

زا 140 ھحفص 101 
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مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب هدش  جردنم  ینف  تامازلا  اب  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  - دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004344000031 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  - دشاب هدش  جردنم  ینف  تامازلا  اب  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  - دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقم 

6931834614 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  ادهشلادیس -  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو -  یرتم   24 مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381900-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342011-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6378250_ رتلیف هس  یاراد  _ نیبرود بصن  تیلباق  اب   (_ FISH یمشچ ( هس  سناسورولف  هحفص 10)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

قیرح6378321 مالعا  متسیس  هارمه  هب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تازیهجت6378358 هیلک  اب  رابنا  هتسب  رادم  اه  نیبرود  یارجا  هحفص 80)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6378518 هبزهجم  _UV_VISIBLE رتلیف یاراد  _ یرتمیریلاک  _ تنسورولف _ کاد لژ  هحفص 10)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6378607 لیاف  رد  ینف  تاصخشم  دادعت و  یریوصت  تراظن  هناماس  هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6378644 هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6378659 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 80)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6378671 رادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج6378873 مزاول  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6378910 لدم  دنرب.تسویپ و  لیاف  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد 
.دشاب یم  صخشم  تسویپ  لیاف  رد 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6378955 بصن  تیلباق  اب  یمشچ  هس  ترونیا  هحفص 10)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

6379086IPC325LE-ADF28K-G1 لدم سکیف  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 5  هتسب  رادم  نیبرود  ددع   5
تسویپ لیاف  ربارب 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربملیف6379157 هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن6379194 متسیس  مالقا  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6379196IPC3238sb- لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 4 
ADzk-10

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6379351 تظافح  متسیس  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناجیابرذآ6379375 کناب  تسپ  یتسرپرس  یاه  نیبرود  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
 . تسویپ یهگآ  قبط  یبرغ 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکینورتکلا6379482 تظافح  تازیهجت  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراجت6379491 مان   Michrome20 لدم یژولویب  پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  نیبرود 20 
TUCSEN

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

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

دنمشوه6379530 تظافح  متسیس  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوط 637953412 هب  یتراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  هحفص 80)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6379538 هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یگدننار6379561 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 140 ھحفص 103 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

6378242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یتناراگ 36  اب  هبرض  دض  ، بآدض ،1TRB تیفرظ  ، HD720 لدم  ، A Daita لانرتسکا ، یزیمور  کسید  دراهددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنوآ 

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تباث و  هارمه و  هرامش 
1101003012000206 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا یزیمور   یزیمور کسید   کسید دراهددع   دراهددع   1010 ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 140 ھحفص 104 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6378398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093404000009 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشت اب  دشاب -  طوبرم  یتناراگ  یتسویپ و  تسیل  قبط  امتح  یتساوخرد  تالوصحم  دوش -  لاسرا  امتح  روتکف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183109-021  ، 75183000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  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 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

6379722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ اهب  مالعتسا  قبط  تاقلعتم  اب  TAP هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000172 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راون رب  ینتبم  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تیاعر  ار  تسویپ  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  مامت  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31425559-034 :: 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

لمح لمح لباق   لباق کسید   کسید دراه   دراه زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 144144

راون راون ربرب   ینتبم   ینتبم زاس   زاس هریخذ   هریخذ TAPTAP  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 140 ھحفص 105 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانرتسکا6378242 یزیمور  کسید  دراهددع  هحفص 104)10  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لمح6378398 لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هحفص 104)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6379343VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  هحفص 13)یبایزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید6379362 نرتسو  دراه  زاس QNAP و  هریخذ  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راون6379722 رب  ینتبم  زاس  هریخذ  TAP هاگتسد هحفص 104)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6379201( ینیداف ییوردوخ -  ) BAYT980 لدم  m 4 زیاس یکیلوردیهورتکلا  دنب  هحفص 62)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6378236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  هب   hp dl 380 g10 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000609 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم هبهب     hp dl 380  g10hp dl 380  g10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 146146

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

6378289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000060 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 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

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

6378295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000059 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 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

HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

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

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

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

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

6378299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000226 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09163023028 .تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   . تسویپ تاصخشم  قباطم   2.4TB SAS رورس دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

6378443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000058 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 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

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 149149

HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم دودح 10 ژارتم  هب  یچگ  لیات  اب  رورس  قاتا  یدنب  نشیتراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030687000092 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  10 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم دودح 10 ژارتم  هب  یچگ  لیات  اب  رورس  قاتا  یدنب  نشیتراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7263816-0773  ، 32541628-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6378627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000041 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگ  راب  روتکاف  شیپوددرگ  تیاعر  تامازلا  هعلاطم  افطل  هدش ، یراذگراب  تاصخشم  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 1010 دودح   دودح ژارتم   ژارتم هبهب   یچگ   یچگ لیات   لیات اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا یدنب   یدنب نشیتراپ   نشیتراپ ناونع : : ناونع 151151

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6378816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهآ سدنهم  یاقآ  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) تسویپ تاصخشم  اب  رورس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن لصاح  سامت   09124036241

1101030072000028 زاین :  هرامش 
ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  و.دیریگب  سامت  روهآ  سدنهم  یاقآ  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق  أفطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813833946 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  - ییاضر ناوریشونا  دیهش  نادیم  دابآ - مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33319449-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33329023-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

6378975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000251 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  ردهدنرب  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO2511  2511CISCO2511  2511 لدم   لدم ||CiscoCisco  | | یسرتسد یسرتسد رورس   رورس ناونع : : ناونع 153153

(( رورس رورس کرکر    ) ) یرتویپماک یرتویپماک کرکر   یازجا   یازجا ناونع : : ناونع 154154

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005470000011 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 

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

میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

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

دشاب تسویپ  تسیل  اب  قلاطم  دیاب  امتح  مالقا  ددرگ  هجوت  تسویپ  تسیل  هب  امتح  یدقن  دیرخ  ددرگ ) هجوت  تسویپ  هب  امتح  رورس (  رتویپماک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تسویپ  دوزفا  شزرا  تایلام  هارمه  هب  روتکاف 

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591795941

33224618-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33224014-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس وو   رتویپماک   رتویپماک 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 :
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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 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

6379206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد  HP G9 DL360 رورس کی  هب  زاین  نالیگ  ناتسا  یتشادهب  تنواعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000048 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  HP G9 DL360 رورس کی  هب  زاین  نالیگ  ناتسا  یتشادهب  تنواعم   :: 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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 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

6379267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000068 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP G9 DL360HP G9 DL360 رورس   رورس کیکی   ناونع : : ناونع 156156

یسرتسد یسرتسد رورس   رورس ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  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 00 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101479000002 زاین :  هرامش 

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدسا 09183141223 سدنهم  ینف  سانشراک 

دینک یراذگراب  اضما  رهم و  زا  دعب  هدرک و  دراو  یتسویپ  مالعتسا  قباطم  ار  زیر  هدومن و  دراو  ار  لک  غلبم  افطل 

6553119174 یتسپ :  دک  حتفم ، ) دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   ) نارهت هداج  رتمولیک 45  - نادمه گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277590-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35378727-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  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 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101479000001 زاین :  هرامش 

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

روتپادآ باه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

یدسا 09183141223 سدنهم  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قباطم 

6553119174 یتسپ :  دک  حتفم ، ) دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   ) نارهت هداج  رتمولیک 45  - نادمه گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277590-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35378727-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  رورس  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000032 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یتسویپ  تسیل  حرشب  اقیقد  دیاب  الاک  تاصخشم  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  (2

یرادناتسا لحم  رد  لیوحت  ( 3
دشاب یم  لوبق  دروم   refer رورس یلو  دشاب  یمن  دأت  دروم   used رورس ( 4

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972281-044  ، 31972000-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6379411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  طیارش  تسویپ - لیاف  تاصخشم  اب  اقیقد  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000042000101 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه  لک  هرادا  نیا  یروانف  ناسانشراک  دات  اب  هاشنامرک  یزاسرهشو  هار  هرادا  لحم  رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  اقیقد  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  مالعتسا و  لیاف  یراذگراب  لیمکت و  هدنشورف 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37108737-083  ، 34233322-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد رورس   رورس 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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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645004022 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لانرتسکا دراه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6378236 لیاف  تاصخشم  هب   hp dl 380 g10 رورس هاگتسد  هحفص 106)کی  رورس  ( رورس

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

6378289HP رورس هحفص 106)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6378295HP رورس هحفص 106)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6378299 هحفص 106)دراه  رورس  ( رورس

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

6378443HP رورس هحفص 106)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رتم6378620 دودح 10 ژارتم  هب  یچگ  لیات  اب  رورس  قاتا  یدنب  هحفص 106)نشیتراپ  رورس  ( رورس

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

رورس6378627 هحفص 106)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6378816CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد هحفص 106)رورس  رورس  ( رورس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 162162

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

رورس6378925 قاتا  قیرح  نالعا  دنمشوه  یتسد و  متسیس  یارجا  هحفص 30)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6378975( رورس کر   ) یرتویپماک کر  هحفص 106)یازجا  رورس  ( رورس

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

رورس6379053 هحفص 106)رتویپماک و  رورس  ( رورس

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

6379206HP G9 DL360 رورس هحفص 106)کی  رورس  ( رورس

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

یسرتسد6379267 هحفص 106)رورس  رورس  ( رورس

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

هکبش6379268 هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اتید6379273 رورس  هحفص 106)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

رورس6379300 هحفص 106)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

یعامتجا6379318 نیمات  نامزاس  سا  یپ  وی  قاتا  هحفص 30)ییاجباج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6379396 ددع  ود  هحفص 106)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یسرتسد6379411 هحفص 106)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6379477 هحفص 106)دراه  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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 

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

زا 140 ھحفص 118 

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


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POSITIONERS هدنهد -  نامرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006764 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یشخرچ تیعقوم  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ 

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

83764958-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6379020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  روتایدار و ( ...  بآ  روسنس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000309 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115184-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POSITIONERSPOSITIONERS هدنهد -  -  هدنهد نامرف   نامرف ناونع : : ناونع 163163

روتایدار روتایدار بآبآ   روسنس   روسنس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 :

زا 140 ھحفص 119 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3641721
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

6378401POSITIONERS هدنهد -  هحفص 118)نامرف  روسنس  ( روسنس

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

روتایدار6379020 بآ  روسنس  بصن  هحفص 118)هیهت و  روسنس  ( روسنس

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

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

زا 140 ھحفص 120 

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


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

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک واش  دنرب  زا  راخب  گید  لول  رد  هدافتسا  تهج  راب  لقادح 25  یراکراشف  اب  خاروسراهچ  عون  زا  یربوم  لول  ریز  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمدقم 82032025

1101094897004171 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ  زاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  رادیرخ  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لقن  لمح و  هتیزه  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6378655 هکبش و  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رد6378843 هدافتسا  تهج  راب  لقادح 25  یراکراشف  اب  خاروسراهچ  عون  زا  یربوم  لول  ریز  ریش  دیرخ 
واش دنرب  زا  راخب  گید  لول 

هحفص 121) چیئوس  ( چیئوس

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

لیاف6379080 ربارب   NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   POE 16 چیئوس هاگتسد  کی 
تسویپ

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6379083C9200L-24T-4G-E هنایار هکبش  اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 36)چیئوس6379493 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

واش واش دنرب   دنرب زازا   راخب   راخب گید   گید لول   لول ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج راب   راب   2525 لقادح   لقادح یراکراشف   یراکراشف اباب   خاروسراهچ   خاروسراهچ عون   عون زازا   یربوم   یربوم لول   لول ریز   ریز ریش   ریش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

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

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

زا 140 ھحفص 121 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3664800
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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

6379209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110260  هرامش  یقرب  مزاول  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985010936 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1402/02/03 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 

قرب ولبات  زویف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/03 زاین :  خیرات 
لباک لصفم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 

لباک لصفم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/03 زاین :  خیرات 
قرب یهار  دنچ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / .دامن لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  یقرب )  مزاول  اضاقت 0110260 (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن 

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

4148927-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب مزاول   مزاول الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 140 ھحفص 122 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3665393
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nr2jp53rp7xye?user=37505&ntc=6379209
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6379209?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6378644 هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6378655 هکبش و  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6378666 هحفص 36)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6379039 هحفص 36)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف6379080 ربارب   NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   POE 16 چیئوس هاگتسد  کی 
تسویپ

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6379083C9200L-24T-4G-E هنایار هکبش  اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتراظن6379194 متسیس  مالقا  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرب6379209 مزاول  الاک  هحفص 121)حرش  چوس  ( چوس

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

ملق6379247 تاقلعتم 5  وکسیس و  هکبش  هحفص 36)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6379277 چوس  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6379443 حرش  قبط  مزاول  یقابلا  چوس و  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 36)چیئوس6379493 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6379503 طبار  - جیرتراک - دراه  - هکبش تازیهجت  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

زا 140 ھحفص 123 

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


تباقر یلم  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 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

6378241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  زایندروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003085000017 زاین :  هرامش 

( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هناماس  رد  اردوخ  روتکاف  شیپ  امازلا  هدومن و  تبث  تسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  رد  اردوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089123-021  ، 88088432-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88080323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6378335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  تسیل و  قبط  نامزاس  یاه  همانرب  تهج  رونو  توص  متسیس  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005084000087 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  هدومن  یراذگراب  هناماس  رد  هدش و  یراذگ  تمیق  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم  مالعتسا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یم  لطاب  مالعتسا 

.ددرگ ءاضما  رهم و  هعلاطم و  دادرارق  یمومع و  طیارش  تاحفص  یمامت  * 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670537-028  ، 33227001-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167

نامزاس نامزاس یاه   یاه همانرب   همانرب تهج   تهج رون   رون وو   توص   توص متسیس   متسیس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 168168

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

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

زا 140 ھحفص 124 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6378241 نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  زایندروم  تازیهجت  هحفص 123)دیرخ  توص  ( توص

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

نامزاس6378335 یاه  همانرب  تهج  رون  توص و  متسیس  هحفص 123)هراجا  توص  ( توص

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

رهش6379725 توص  شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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 140 ھحفص 125 

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


نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب زاین  تروصرد.تسا  تسویپ  یتساوخرد  تاصخشم  تاعطق -  یمامت  هارمه  هب  یرادا  رتویپماک  متسیس  هاگتسد  دادعت 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لصاح  سامت  هرامش 09123394874 

1101091960000002 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقلطم  هارمه  اب  یرادا  رتوپیماک  هاگتسد  دادعت 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  تاصخشم  تسویپ  ات  دوش  لصاح  سامت  هرامش 09123394874  اب  روتکاف  شیپ  رودص  زا  لبق  امتح 

1449614535 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تمه  دیهش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86704888-021  ، 86704569-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

86704569-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعطق تاعطق یمامت   یمامت هارمه   هارمه هبهب   یرادا   یرادا رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   1515 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 169169

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

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

زا 140 ھحفص 126 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3663128
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/64xmkhkk935yv?user=37505&ntc=6378308
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https://www.hezarehinfo.net


رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب هب  لاس  یتناراگ 3  نتشاد  / یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددع / دادعت 5 / جنیا 50 روتینام )  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ   / تسا یمازلا 

1101090544000690 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

PJ43FN1| سراپ |LED  | نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما روتکاف  اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز   / تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  / دات طرش  هب  / ههام یتخادرپ 2  / تسا هدنشورف  هدهعب  نا  هنیزه  عوجرم و  سنج  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  ریذپ 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیولیگهک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب و 

دمحاریوب هیولیگهک و  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

6378506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  سامت  هرامش  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  یتناراگ  یاراد  یناریا  هاگتسد  3 لباترپ یتایح  میالع  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003441000250 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  سامت  هرامش  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  یتناراگ  یاراد  یناریا  هاگتسد  3 لباترپ یتایح  میالع  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591874196 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  - نارادساپ نابایخ  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242068-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33242072-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 5050 روتینام ) ) روتینام )) ناونع : : ناونع 170170

تسا تسا یمازلا   یمازلا سامت   سامت هرامش   هرامش هدنشورفاب   هدنشورفاب لمح   لمح هنیزه   هنیزه یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد یناریا   یناریا هاگتسد   هاگتسد 33 لباترپ لباترپ یتایح   یتایح میالع   میالع هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 171171

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

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

6378625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپب تاصخشم  سوم )  دربیک و  تاعطق -  سیک و  روتینام -   ) رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000446 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - 3 دشاب .  یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  هحورشم  یاه  یالاک  دات   - 2 دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  ات  الاک  لقن  لمح و   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  .دشاب 4 -  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - 3 دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912173-021  ، 21919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک تاعطق -  -  تاعطق وو   سیک   سیک روتینام -  -  روتینام  ) ) رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 172172

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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نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هناماسرد هدش  یرازگراب  لودج  قباطم  سوم  دروبیک و  روتینام ، تنیالک ، نیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001181000065 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رتویپماک سوام  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 
تنیالک نیت  رتویپماک  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38260822-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک روتینام ، ، روتینام تنیالک ، ، تنیالک نیت   نیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173

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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دزی هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) لحم رد  لیوحت  تامض .  اب  یناریا  یالاک   . چنیا روتیتنام 24  ددع  .دشابیم 4  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091868000022 زاین :  هرامش 

دزی ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09132515200 تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) لحم رد  لیوحت  تنامض .  اب  یناریا  یالاک   . چنیا روتیتنام 24  ددع  .دشابیم 4  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8944163114 یتسپ :  دک  دزی ،  ود  هبعش  سردمراولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250105-035  ، 38250110-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38250117-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتیتنام  2424   روتیتنام ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنواهن ییوجشناد  هرواشم  نامرد  تشادهب و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6378949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک هاگتسد  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092927000084 زاین :  هرامش 

دنواهن ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
KX2810| کتروف یا  | میس اب   | سوم دیلک و  هحفص  تیک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاعطق  دنرب  عون و  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

6591919964 یتسپ :  دک  دنواهن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  - یردیح دیهشراولب  - دنواهن دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237144-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33238179-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  ربتعم  روتکافشیپ  تبث  تسویپ .  تسیل  تاصخشم و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101091934000078 زاین :  هرامش 
تشدورم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
KX2810| کتروف یا  | میس اب   | سوم دیلک و  هحفص  تیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

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

تسیمازلا هناماس  رد  ربتعم  روتکافشیپ  تبث  تسویپ .  تسیل  تاصخشم و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب  ) hp MFP M428 fdw هراک رتنیرپددع 4  لدم M404dn و 3 hp یرزیل رتنیرپ   g+ 6 یچنیا روتینام 24  وکیس 50  نفلت   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپب ینف  تاصخشم 

1101004572000264 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یترارح رتنیرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

IP نفلت الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp MFP M428 fdwhp MFP M428 fdw هراک   هراک   44 رتنیرپددع   رتنیرپددع وو  33   M404dnM404dn  لدم لدم hphp  یرزیل یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ   g+ 6g+ 6 یچنیا یچنیا روتینام  2424   روتینام   5050 وکیس   وکیس نفلت   نفلت   2020 ناونع : : ناونع 177177

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

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

زا 140 ھحفص 133 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3665735
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ewzfbyljcym3?user=37505&ntc=6379291
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6379291?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قباطم  نمهب  ناتسرامیب 22  لمع  قاتا  روتینام  بصن  زاین  دروم  تخاس  ریز  ویتاروکد و  هشیش  بصن  لمح و   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشناد طیارش  قبط  تخادرپ  تسویپ 
1101090964000100 زاین :  هرامش 

روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب مرتحم  رظان  دات  دروم  تسویپ و  تسیل  قبط  تسیابیم  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  تسیل  یرازگرابو  اضما  رهم و 

دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هیارا 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  ییاراد  هرادا  یعامتجا و  نیمات  باسح  اصافم  هئارا 

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307192-051  ، 43307131-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمع لمع قاتا   قاتا روتینام   روتینام بصن   بصن زاین   زاین دروم   دروم تخاس   تخاس ریز   ریز وو   ویتاروکد   ویتاروکد هشیش   هشیش بصن   بصن وو   لمح   لمح  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000297 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب هاگدورف  ات  یربراب  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  باسح 30  هیوست  ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دات  طبترم  دحاو  سانشراک  طسوت  دیاب  الاک  تلاصا  دات  تسا  هدننک  نیمات 

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  کیتامروفنا  یالاک  فیدر  5 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000724 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم الاکدکزا  -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرشرابنا  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  دقن  تخادرپ  هوحن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 179179

LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 180180

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

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

زا 140 ھحفص 135 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3666055
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4qdbqbh2qby23?user=37505&ntc=6379418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6379418?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3666307
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jcjrsf96e4eq5?user=37505&ntc=6379531
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6379531?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعطق6378308 یمامت  هارمه  هب  یرادا  رتویپماک  متسیس  هاگتسد  هحفص 125)دادعت 15  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6378330 50 روتینام ) هحفص 125)( روتینام  ( روتینام

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

هرامش6378506 هدنشورفاب  لمح  هنیزه  یتناراگ  یاراد  یناریا  هاگتسد  3 لباترپ یتایح  میالع  هاگتسد 
تسا یمازلا  سامت 

هحفص 125) روتینام  ( روتینام

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

6378625 ( سوم دروبیک و  تاعطق -  سیک و  روتینام -   ) رتویپماک لماک  هحفص 125)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

سوم6378678 دروبیک و  روتینام ، تنیالک ، نیت  هحفص 125)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6378809 روتیتنام 24  ددع  هحفص 125)4  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6378949 هاگتسد  هحفص 125)دیرخ 14  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6379032 قاتا  زیهجت  تخاسریز و  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6379053 هحفص 106)رتویپماک و  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6379185 تازیهجت  هحفص 125)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپددع6379291 لدم M404dn و 3 hp یرزیل رتنیرپ   g+ 6 یچنیا روتینام 24  وکیس 50  نفلت   20
hp MFP M428 fdw هراک  4

هحفص 125) روتینام  ( روتینام

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

لمع6379340 قاتا  روتینام  بصن  زاین  دروم  تخاس  ریز  ویتاروکد و  هشیش  بصن  لمح و   ، هحفص 125)هیهت روتینام  ( روتینام

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

چنیا6379418 هحفص 125)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

6379531LCD هحفص 125)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یاهوردوخ6379731 گنیروتینام  شیاپ و  یربهار  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ، دیرخ 
ییافطا یدادما و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6379733 هحفص 61)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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 دادعت  33   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

قیرح6378321 مالعا  متسیس  هارمه  هب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6378607 لیاف  رد  ینف  تاصخشم  دادعت و  یریوصت  تراظن  هناماس  هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6378644 هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   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

کناب6378283 یارب  یزکرم  کناب  لاتیجید  هژورپ  یزاس  ییارجا  هحفص 13)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتنامیس6378360 سوریو  یتنآ  هحفص 13)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا6378433 مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6378479 هلاس  کی  هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 36)روترونایدم6378947 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6378972UTM SOPHOS XG-210 هاگتسد رازفا  مرن  تهج  هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 13)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6378996 یتنآ  یتینما و  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6379096 مولع  هاگشناد  شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع6379319 طیارش  قبط  ( EDR  ) ینایاپ هطقن  دیدهت  خساپ  ییاسانش و  سیورس  رازفا  مرن  هیهت 
 . تسویپ تامدخ  حرش  و 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6379341(HRM  ) یناسنا عبانم  تیریدم  هچراپکی  هناماس  لماک  یزاس  هدایپ  هحفص 13)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

6379343VNX زاس هریخذ  یرازفا  مرن  هحفص 13)یبایزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6379370CORPORATE-SD هخسن شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  رازفا  مرن  دیرخ 
.تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  تاصخشم  دراوم و  ریاس  هارمهب  هلاسکی  کارتشا  اب 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6379405 یتنآ  یرازفا  مرن  هتسب  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6379481(symantec) کتنامیس سوریو  یتنآ  هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6379484 مرن  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

637958060E تیگیتروف هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یرادرهش6378161 یریوصت  تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  ، یرادهگن یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6378163 یریوصت  تراظن  متسیس  هعسوت  ریمعت و  ، یرادهگن یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6378607 لیاف  رد  ینف  تاصخشم  دادعت و  یریوصت  تراظن  هناماس  هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یگدننار6379561 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یسانشاوه  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

6379289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسا یفقس  هیاپ  اب  راد  تومیر  یقرب  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003010000014 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66070022-021 :: 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

پوکسا6379289 یفقس  هیاپ  اب  راد  تومیر  یقرب  روتکژورپ  هحفص 139)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رپ6379274 نیمضت و  هئارا  دیدزاب و  یلم  / کناب  هبعش  یقرب 8  هرکرک  بصن  هیهت و  / هباشم دک  ناریا 
تسیمازلا  RFP مرف ندومن 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

پوکسا پوکسا یفقس   یفقس هیاپ   هیاپ اباب   راد   راد تومیر   تومیر یقرب   یقرب روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 181181

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

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

زا 140 ھحفص 139 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگدننار6379561 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت6379637 تاموزلم  ولبات و  هحفص 62)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 140 ھحفص 140 
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