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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   2 12 1 هبنشکی   هبنشکی 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   245,970هکس , 000245,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   452رالد , 040452 تاراما040, تاراما مهرد   123,950123,950مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 16 ,960 , 0002 16 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   301رالد , 100301 , سیئوس100 سیئوس کنارف   497,000497,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,147هکس 000 , 000147, 000 , اداناک000 اداناک رالد   331رالد ,300331 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   122لایر , 180122 , 180

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , وروی000 ژورن485,650485,650وروی ژورن نورک   43,00043,000نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,469, 00020 ,469, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   551دنوپ , 070551 , نپاژ070 نپاژ نینی   دصکی   339,380339,380دصکی

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
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 115 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 35  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 39  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( 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 
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( 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 10  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 10  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003066000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380661 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگیم  رازگرب  هرامش 2001003066000018  هصقانم  ندشدیدجت  تلع  هب  هصقانم  نیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزوما  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ سیورس و  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/02/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 270 یلامش -  رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ   ، 1584747359 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003066000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380665 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ  داوم  عیزوت  شورف و  عماج  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یناسرزورهب ، یرادهگن ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزوما  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/02/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 270 یلامش -  رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ   ، 1584747359 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمایپ کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

یشزومآ یشزومآ داوم   داوم عیزوت   عیزوت وو   شورف   شورف عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یناسر ، ، یناسر زور   زور هبهب   یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010370 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/12/22  هبنشود  زور  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/28 هبنشکی 

تاعالطا  :: عبنم خروم 1402/1/20عبنم هبنشکی  زور  تعاس 11  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380785 :: هرازه هرازه خروم 1402/1/21دکدک   هبنشود  زور  تعاس 9   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  زا  سپ  طیارش  یلخاد ،  ناگدننک  نیمات  زا  دوخ  زاین  دروم  تاقلعتم  چیئوس و  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یکینورتکلا  تاکرادت 
تاقلعتم چیئوس و  تازیهجت  دیرخ 

تسا  یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 3.031.000.000  غلبم 
لایر  غلبم 1.500.000  دانسا  شورف 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگا  تبون  ود  جرد  هنیزه 

لحم گرزب و  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
ییاهب خیش  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6380848 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 517 یلامش  نیطسلف  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

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

زا 115 ھحفص 6 
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ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-9 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6381484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت رتفد  عمتجم و  ریبکریما  یمیشورتپ  تکرش  یاهمتسیس  اه و  هناماس  یاه  یریذپ  بیسآ  سررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 52174962-061 و 061-52174965 نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093298000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رابخا   :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381494 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تبث  رهش  ینیمخ  یاه  سوبوتا  ( AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) تیلب تراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  دراد  رظن  رد  رهش  ینیمخ  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
502103108 هجدوب فیدر  یرادرهش  تارابتعا  لحم  زا  لایر  رابتعا 60.000.000.000 اب  هخروم 1401.12.7  هرامش 2001093298000047  هب  تلود  تاکرادت  هناماس 

دیامن  راذگاو  یصوصخ ) شخب   ) طیارش دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  دانسا  تسویپ  یصوصخ  طئارش  یهگآ و  لیذ  طیارش  تاصخشم و  قبط  لاس 1401 
ناهفصا  ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

(AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) تیلب تراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا اب  راک  تیلباق  یاراد  یرهش  یاه  سوبوتا  رد  هدافتسا  دروم  هچراپکی  ( AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) کینورتکلا تخادرپ  هاگتسد  نیمضت :  تاحیضوت 

تراک 
08:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  سدق  نادیم  رهش  ینیمخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس یاه   یاه یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ سررب   سررب وو   یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن تست   تست یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 55

(( AVLAVL  ) ) ناگوان ناگوان تیریدم   تیریدم وو   ( ( AFCAFC  ) ) تیلب تیلب تراک   تراک تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 115 ھحفص 7 

https://www.akpc.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uqskv5muqeffx?user=37505&ntc=6381484
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6381484?code=37505
https:
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ut5jbxxs9dlla?user=37505&ntc=6381494
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6381494?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

215/53424 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  تیاغل  خیرات 1401/12/21  زا   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382402 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش زاریش و  رهش  هدودحم  رد  زاریش  بالضاف  بآ و  تکرش  یرازفا ) مرن  یرازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اردص 

لایر  9.462.820.537 دروآرب :

لایر  474.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3.000.000 دانسا : دیرخ 

هرادا زا  هرداص  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  ینابیتشپ و  تامدخ  کیتامروفنا  هتشر  رتالاب  ای  هیاپ 2  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  یدنب  هبتر  یاراد 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، لک 

تکرش هناخریبد  زاریش -  بالضاف  بآ و  تکرش  یزکرم  هرادا  هچوک 17 -  شبن  ینابر - ...ا  تیآ  راولب  زاریش -  تاداهنشیپ  میلست  هصقانم و  دانسا  ذخا  لحم   :: سردآ سردآ
تکرش سنارفنک  نلاس  لحم  ییاشگزاب :

07132281156  - 8 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس  ) ) یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 115 ھحفص 8 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010394 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/12/22  هبنشود  زور  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/28 هبنشکی 

تاعالطا  :: عبنم خروم 1402/1/26عبنم هبنش  زور  تعاس 9  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380835 :: هرازه هرازه خروم 1402/1/27دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 9   - 1402/01/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاهمتسیس  یرتم  هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  مت  یرادهگن ـ  تاریمعت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس قیرط  زا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  برغبونج  برغلامش و  گنیچاپسید  یاهروما  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم 

دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  یفیک  یبایزرا  زا  سپ  یکینورتکلا  تاکرادت 
برغ یتایلمع  هدودحم  رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاهمتسیس  یرتم  هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  - 

 ( برغبونج برغلامش و  گنیچاپسید  یاهروما  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش 
لایر دروآرب 15.961.931.600  غلبم  - 

لایر  نیمضت 1.299.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 1.500.000  شورف  غلبم 

همانرب تیریدم و  نامزاس  یروهمج (  تیسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  تاطابترا و  هتشر  رد  ربتعم  راکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 
تسا  یمازلا  قباس )  یزیر 

تسا  یمازلا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  اب  قباطم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگا  تبون  ود  جرد  هنیزه 

یئاشگزاب لحم  هناخریبد و  هرادا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  موس  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس 

:: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

راشف راشف طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس یرتم   یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
یتایلمع یتایلمع هدودحم   هدودحم ردرد   طسوتم   طسوتم
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نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/69 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/12/21  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381078 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:30   - 1402/02/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC ترودک ، رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  یارب  یرارطضا  نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا  هناماس  قرب  یزاس  هریخذ  متسیس 

لایر  دروآرب 63.000.000.000  غلبم 
یسمش هام  تدم 14 

نیمضت 2.090.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  رهم  شرآ  یادتبا  دمحا  لآ  لالج  نارهت  یناگرزاب  روما  اهدادرارق و  رتفد  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nww.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://tender.bazresi.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون 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

6381449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم ناتسرهش  ناتسداد  رتفد  گتیروتینام  قاتا  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

(( PH ، ECPH ، EC ترودک ، ، ترودک رلک ، ، رلک امد ،  ،  امد  ) ) بآبآ یفیک   یفیک تاصخشم   تاصخشم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یرتماراپ   یرتماراپ   55 هاگتسیا   هاگتسیا   1414 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

گتیروتینام گتیروتینام قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/73  - 1401/72  - 1401/71 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381976 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باق هارمه  هب  ماهف 1  میقتسم  لاصتا  زاف  هس  دنمشوه  روتنک  هاگتسد  دیرخ 2000 

باق هارمه  هب  ماهف 1  زاف  کت  دنمشوه  روتنک  هاگتسد  دیرخ 1000 
نآ تاقلعتم  هارمه  هب   RTU ولبات دیرخ 30 

لایر نیمضت 4.300.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.200.000.000
لایر  2.080.000.000

نیوزق قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  فکمه  هقبط  یناقلاط  نابایخ  یادتبا  رصعیلو  عطاقت  نیوزق   :: سردآ سردآ

02833239270 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر طخ  دیرخ  - 3- هصقانم ون  نیتویگ  هاگتسد  کی  نیمات  دیرخ و  - 2 هصقانم هصقانم  هدرکراک  نیتویگ  هاگتسد  کی  نیمات  دیرخ و   - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . وشتسش لنوت  نودب  کیتاتساورتکلا 

( هصقانم یموینیمولآ  گنیر   ) یجراخ دیرخ  هصقانم 5 - قیرح  یافطا  مالعا و  دیرخ   4
ادزم 2000- سنالوبمآ  هدیازم  دیارپ 151 - تناو  هدیازم 

ناسین تنویماک  هدیازم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ ماهف -  -  ماهف زاف   زاف کتکت   دنمشوه   دنمشوه روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد   10001000 دیرخ   دیرخ زاف -  -  زاف هسهس   دنمشوه   دنمشوه روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد   2 0002000 دیرخ   دیرخ لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع
RTURTU  ولبات ولبات   3030

111 1

طخطخ دیرخ   دیرخ - - 33-- هصقانم هصقانم ونون   نیتویگ   نیتویگ هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ - - 22 هصقانم هصقانم هصقانم   هصقانم هدرکراک   هدرکراک نیتویگ   نیتویگ هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( هصقانم هصقانم یموینیمولآ   یموینیمولآ گنیر   گنیر  ) ) یجراخ یجراخ دیرخ   دیرخ - - 55 هصقانم   هصقانم قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا دیرخ   دیرخ   44 وشتسش .  .  وشتسش لنوت   لنوت نودب   نودب کیتاتساورتکلا   کیتاتساورتکلا گنر   گنر

1212
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6380676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دیامن زهجم  هصقانم  قیرط  زا  یرونربیف  متسیس  هب  ار  کولب  دراد  رظن  رد  ناتابکا  کرهش   A4 کولب یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

44644341 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/121/ح یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6381350 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(wifiلاقتنا و یاهمتسیسو   GSMلوا و هارمه  یاهتیاس  : ) لماش یبرغ ، ناجیابرذآ  ناتسا  حطس  رد  یتارباخم  یاهلکد  یرادهگنو  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1313

یتارباخم یتارباخم یاهلکد   یاهلکد یرادهگنو   یرادهگنو یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 1414
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6381354 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  تکرش  هدافتسا  الب  یطاقسا  یتاعیاض و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0018 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا یاه  حرط  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا البالب   یطاقسا   یطاقسا وو   یتاعیاض   یتاعیاض تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1515

یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشاک ناگیاپلگ و  زنطن ، دورداب ، ناتسدرا ، کنابایب ، روخ و  نان ، هعبات ، لماش  هورگ 1  یاهناتسرهش  یصاصتخا  یاهحرط  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ناتسا ) قرش  )

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12/10667 :: ص /  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382026 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  عفانم  میسقت  یرادرب و  هرهب  ارجا  ثادحا  هژورپ  راذگ -  هیامرس  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07154234770 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا یاهحرط   یاهحرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

یرون یرون ربیف   ربیف عفانم   عفانم میسقت   میسقت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب ارجا   ارجا ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ راذگ -  -  راذگ هیامرس   هیامرس باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 115 ھحفص 14 

https:
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x3jrfx3s4l6b5?user=37505&ntc=6381949
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6381949?code=37505
https:
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vyfjb7gjk88xv?user=37505&ntc=6382026
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6382026?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ یمومع  هصقانم  قیرط  زا  امجن  هژورپ  تهج  رادراهم  رک  راهم و 12  نودب  رک  رک و 8  ییاوه 12  ربیف  لباک  رک و  یرون 12 و 24 و 48  ربیف  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت tci.ir - kz.tci.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092036000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382385 :: هرازه هرازه :: 1402/01/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت ) )1403-1402 لاس WAN و LAN هکبش یرتویپماک  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش یرتویپماک  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,021,886,304 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1402/04/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  کالپ 27 رایدنفسا  راولب  ندرج ،) ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت   ، 1967917661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کمایپ6380661 تفایرد  لاسرا و  هناماس  ینابیتشپ  سیورس و  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6380785 چیئوس و  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رادراهم رادراهم رکرک     1212 وو   راهم   راهم نودب   نودب رکرک     88 وو   رکرک     1212 ییاوه   ییاوه ربیف   ربیف لباک   لباک وو   رکرک     4848 وو   وو  2424     1212 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 1919

LANLAN  هکبش هکبش یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
(( دیدجت دیدجت )) 14031403-- 14021402 لاس لاس WANWAN  وو

2020
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رورس6380848 یریگ ،  نابیتشپ  هناماس  یزاس ؛  هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ، 
یبناج تاموزلم  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6381484 یاه  یریذپ  بیسآ  سررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما  هحفص 5)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6381494(AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) تیلب تراک  تازیهجت  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6381976 دیرخ 1000  زاف -  هس  دنمشوه  روتنک  هاگتسد  دیرخ 2000  لماش  هصقانم  ناونع   3
RTU ولبات دیرخ 30  ماهف -  زاف  کت  دنمشوه  روتنک 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6382402( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تروصب یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف

1401/12/21 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004449000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380639 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1402/01/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یتالصاوم  یاهروحم  رد  یرتم  یلصفم 4  یاه  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 3519837631 جیسب  راولب  نانمس - : سردآ  :: سردآ سردآ

02141934  - 1-02333435890 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   یرتم   یرتم   44 یلصفم   یلصفم یاه   یاه یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1
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( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 76/1401/ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خروم 1401/12/28عبنم هبنش  کی  زور  تعاس 12   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  تیاس  رباعم  حلاصم  اب  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2/000/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس   :: سردآ سردآ

تعاس زا  هنازور  یدابآ  رهش  یاقآ  :: 09366908264 و09132458264  نفلت نفلت
ات 19  14

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: goharpark.h@gmail.comسکف 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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/01/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1402/01/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381098 :: 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  هقطنم 7  یرادرهش  لباقم  یسدنهم ، ماظن  نامتخاس  بنج  یلامش   ، قارشا نابایخ  یادتبا  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا   :: سردآ سردآ
8193614873: یتسپدک

227: یلخاد 34593737-31ه ،   : :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرگشدرگ یرگشدرگ هدکهد   هدکهد تیاس   تیاس رباعم   رباعم حلاصم   حلاصم اباب   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2222

رهش رهش توص   توص شیاپ   شیاپ زیهجت   زیهجت ددع   ددع جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ هژورپ  یی   هژورپ ناونع : : ناونع 2323

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   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5 هب   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رهش   :: عبنم :: 1402/01/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381346 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچیولب هاگتسد  کی  دیرخ  لماش  هصقانم  ناونع   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادهار تالا  نیشام  کیتسال  دیرخ 

تخوس  نزاخم  نویسارتلیف  هاگتسد  دیرخ 21 
یظافحتسا هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یماظتنا  یراطخا و  یتاعالطا  ولبات  هیاپ  دیرخ 

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  خیم  لگ  ناتروا و  یلپ  سنج  زا  ینمیا  هناوتسا  دیرخ 
یرتم کی  هلول  دیرخ 

یرادهار تازیهجت  تالا و  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا 

-88969737-85193768-27313131 :: نفلت Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخم نزاخم نویسارتلیف   نویسارتلیف هاگتسد   هاگتسد   2 12 1 دیرخ   دیرخ -- یرادهار   یرادهار تالا   تالا نیشام   نیشام کیتسال   کیتسال دیرخ   دیرخ رچیولب -  -  رچیولب هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
...و ...و تخوس   تخوس

2424
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نامزمه یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381922 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   32 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 10.128.102.400  هدش -  دیدجت  زیخ  هثداح  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  یروآ و  عمج 

لایر  دروارب 9.909.145.600  هقطنم 3 -  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یارجا 
لایر  دروارب 38.151.003.738  هدش -  دیدجت  رفخ  ناتسرهش  هدارک ،  یاتسور  یدورو  لپ  ضیرعت 

لایر  دروارب 453.582.643.305  هدش -  دیدجت  مرهج  راوک -  زاریش -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر نیمضت 507.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..و لایر   460.000.000
یربارت  هار و  هبتر 5 

ورین هبتر 5 

:: سردآ سردآ

27313131 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

ینارمع ربتعم  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش حطس  رد  عقاو  یا  هژورپ  تهج  پآ ) لور   ) یا هرکرک  یلیر  برد  یموینیمولآ  هغیت  روتوم و  یدادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هداز نمهب   09173375196 :: 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

غارچ غارچ وو   ییانشور   ییانشور یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت زیخ -  -  زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   عیفرت   عیفرت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   3232 ناونع : : ناونع
..و ..و تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یدورو -  -  یدورو لپلپ   ضیرعت   ضیرعت لیردراگ -  -  لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یارجا   یارجا نزنز -  -  کمشچ   کمشچ

2525

(( پآپآ لور   لور  ) ) یایا هرکرک   هرکرک یلیر   یلیر برد   برد یموینیمولآ   یموینیمولآ هغیت   هغیت وو   روتوم   روتوم یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001083000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1402/01/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرمیس هاگورین  دس و  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  ورین  - ترازو  تسارح  زا  کینورتکلا  تظافح  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6381923 :: هرازه هرازه :: 1402/01/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لماش هصقانم  فیدر  یراذگاو 14  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاتسور هار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

ییاتسور  هار  تلافسآ  - 
ییاتسور هار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

 ... و - 

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

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

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

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

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین وو   دسدس   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

هار هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب ییاتسور   - - ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب لماش - : - : لماش هصقانم   هصقانم فیدر   فیدر   1414 یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ییاتسور -  -  ییاتسور

2828
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001083000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرمیس  هاگورین  دس و  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گتیروتینام6381449 قاتا  زیهجت  تخاسریز و  هحفص 8)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگورین هاگورین وو   دسدس   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 115 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hkhauy2vht8re?user=37505&ntc=6382389
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6382389?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6380723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عوطقم : دادرارق عون  هام ، دادرارق 12 تدم  ) لک هرادا  نیا  یا  هکبش  یرازفا و  تخس  ، یرازفا مرن  یرادهگن  وریمعت  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000042000100 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دانسا قباطم  1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ لوادج  رد  دانسا و  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  زوجم  ، همانساسا ، تارغت نیرخآ  ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  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 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

6380876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تامدخ  حرش  اب  هطبار  نیمه  رد  عماج  یا  هناماس  سلجمر  وما  یقوقح و  تامدخ  ندرک  یکینورتکلا  یارب  دیهش  داینب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000146 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ،، یرازفا یرازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وریمعت   وریمعت ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

یتسویپ یتسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش اباب   هطبار   هطبار نیمه   نیمه ردرد   عماج   عماج یایا   هناماس   هناماس سلجمر   سلجمر وما   وما وو   یقوقح   یقوقح تامدخ   تامدخ ندرک   ندرک یکینورتکلا   یکینورتکلا یارب   یارب دیهش   دیهش داینب   داینب ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 115 ھحفص 22 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3663479
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g2g5favrrp2cz?user=37505&ntc=6380723
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6380723?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3668236
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4pp2gczykktpa?user=37505&ntc=6380876
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6380876?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نامتخاس نیمز و  لوقنم (  ریغ  لاوما  اه و  باسحتروص  رودص  زکرمتم  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000228 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/12/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6381026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکودار  cnc زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  تامدخ  ناونع : 

14014828 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نامتخاس نامتخاس وو   نیمز   نیمز لوقنم (  (  لوقنم ریغ   ریغ لاوما   لاوما وو   اهاه   باسحتروص   باسحتروص رودص   رودص زکرمتم   زکرمتم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3232

سکودار سکودار   cnccnc زاگاوه   زاگاوه شرب   شرب هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد رازبا   رازبا رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 115 ھحفص 23 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3668099
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https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6381107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Mikrotik CRS328-24P-4S+RM
Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM

1101091504001103 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 23 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیت ورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  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 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

6381143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یرازگراب  یاه  تسویپ  اب  قباطم  تمالس  عماج  هناماس  دیرخ  روظنم  هب  دیهش  داینب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000147 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Mikrotik  CRS354-48P-4S+2Q+RM Mik rotik  CRS328-24P-4S+RM Mik rotik  CRS326-24S+2Q+RMMikrotik  CRS354-48P-4S+2Q+RM Mik rotik  CRS328-24P-4S+RM Mik rotik  CRS326-24S+2Q+RM ناونع : : ناونع 3434

هدش هدش یرازگراب   یرازگراب یاه   یاه تسویپ   تسویپ اباب   قباطم   قباطم تمالس   تمالس عماج   عماج هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ روظنم   روظنم هبهب   دیهش   دیهش داینب   داینب ناونع : : ناونع 3535

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

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

6381160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یناسرزور  ¬ هب واتفا  یزاس  ¬ نما حرط  ساسارب  تینما  غولب  حطس  ءاقترا  یزاس و  ¬ نما تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ISO/IEC 27001:2022 درادناتسا اب  قباطم 

1101001402000397 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قباطم قباطم تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یناسرزور   یناسرزور ¬¬ هبهب واتفا   واتفا یزاس   یزاس ¬¬ نما نما حرط   حرط ساسارب   ساسارب تینما   تینما غولب   غولب حطس   حطس ءاقترا   ءاقترا وو   یزاس   یزاس ¬¬ نما نما ناونع : : ناونع
ISO/IEC 2700 1 :2 022ISO/IEC 2700 1 :2 022 درادناتسا   درادناتسا اباب  

3636
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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 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

6381164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سیون  سیپ  قباطم   Core Impact شزومآ یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  سیپ  هئارا  ءاضماورهم و 

1101001017000879 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یریذپ بیسآ  یبایزرا  یتینما  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  تست  تهج  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی لماک  ینابیتشپ  سنسیال و   ، ربتعم یتناراگ  هارمه  هب  Sophos XGS 3300 لاوریاف هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000156 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/12/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Core ImpactCore Impact شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3737

Sophos XGS 3300Sophos XGS 3300 لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3838

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27418311 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381298 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس یاضف  ناراکنامیپ  رب  تراظن  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 4  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت :   05131296732 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6381376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نامزاس  لنسرپ  درکلمع  یبایزرا  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001773 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس یاضف   یاضف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ربرب   تراظن   تراظن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 3939

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نامزاس   نامزاس لنسرپ   لنسرپ درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

6381389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا  یتسویپ  طیارش  قبط  یسکات  ناگدننار  بایغو  روضح  هناماس  یزادنا  هار  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000280 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ودره ای  روشگ  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ایو  روشک  کیتامروفنا  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هکرب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  مب  ناتسرهش  یزرواشک  داهج  نامتخاس  یا  هنایار  هکبش  یارجاو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000238 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تاروسک  هنوگ  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 26/3/1404 اب  هنازخ  دانسا  زا  تخادرپ 

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم دادرارق   دادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یسکات   یسکات ناگدننار   ناگدننار بایغو   بایغو روضح   روضح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

نامتخاس نامتخاس یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یارجاو   یارجاو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

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

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

6381468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  یزاجم ،  تاسلج  یراذگرب  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000153 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

دناب یانهپ  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  یملعم و  مناخ  نفلت 64492651  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم تاسلج   تاسلج یرازگرب   یرازگرب تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  طیارش  تاصخشم و  قبط   ) کیتورکیم تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طخ  تکرش  لیوحت  لحم  الاک و  عون  اب  بسانتم  هدنشورف ، هنیزه  اب  الاک  لاسرا  لمح و  - 

1101001105003688 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UAP-LR| کیبوی  | میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

Cisco|ATA187-I1-A  | نفلت روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

.دشاب الاب  هب  سنسیال 4  یتناراگ و  لاس  یاراد 1  کیتورکیم  تازیهجت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مادقا  تساوخ  رد  لاطبا  هب  تبسن  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  رادیرخ  لیوحت  تسیاب  یم  دنفسا  هبنش 27  خیرات  ات  اتیاهن  اهالاک  -

تخد 09131889319 فجن  - 
هزور هیوست 25  -

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4444

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

6381553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد  قوقح  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتلود لاوماو 

1101004011000125 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

دادرارق قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33016261-024  ، 33772401-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33772075-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6381565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تشگنا  رثا  یاه  هاگتسد  نیما و  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001778 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/12/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلود یتلود لاوماو   لاوماو دزمتسد   دزمتسد قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4545

تشگنا تشگنا رثا   رثا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   نیما   نیما رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6381588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001777 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج شرورپ  شزومآ و  هرادا  کالما  سرادم و  هیلک  میمش  یرادرب  هشقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004018000026 زاین :  هرامش 

مرهج شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث هرادا  دیئات  دروم  هک   CD یور رب  لیاف  هارمه  هب  هخسن  هس  رد  پاچ  کلم و  هسردم و  ره  میمش  لیاف UTM و  هیهت  یرادرب و  هشقن  یازا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازه  دوش 250  بوسحم  هدش  مامت  هدومن و  یط  ار  لحارم  مامت  دشاب و  مرهج  کالما  دانسا و 

7413645347 یتسپ :  دک  مرهج ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  لک و  هرادا  گنهرف  نادیم  مرهج ،  - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54234692-071  ، 54234417-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54234512-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4747

مرهج مرهج شرورپ   شرورپ وو   شزومآ   شزومآ هرادا   هرادا کالما   کالما وو   سرادم   سرادم هیلک   هیلک میمش   میمش یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 115 ھحفص 32 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یتسیزهب  نامزاس  بو  تحت  یلنسرپ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001775 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یتسیزهب   یتسیزهب نامزاس   نامزاس بوبو   تحت   تحت یلنسرپ   یلنسرپ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 115 ھحفص 33 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  امست  ینامزاس  درکلمع  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001776 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

.دشاب یم 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درخ یلام  نیمات  همانرب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003662000014 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هوجو تیریدم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هورگ 90 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  ددرگ و  هعجارم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816773715 یتسپ :  دک  دنبهش ،  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33394891-011  ، 33394903-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33394890-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امست امست ینامزاس   ینامزاس درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5050

درخ درخ یلام   یلام نیمات   نیمات همانرب   همانرب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 115 ھحفص 34 
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ناجنز ناتسا  یکشزپماد  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 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

6381769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیراورم Erp هناماس ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004011000126 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33016261-024  ، 33772401-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33772075-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یرادا نویساموتا  یاه  همانرب  لماش  سراف  درادناتسا  یاهدنیارف  دنمشوه  لرتنک  هناماس  زا  هلاسکی  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم یاهرورس  رابنا و 

1101003094000021 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

 . تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7195657713 یتسپ :  دک  هچوک 73 ،  یوربور  یرهطم  هار  راهچ  زا  رتالاب  تشدرصق  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6290901-0711  ، 36290901-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36290901-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیراورم دیراورم ErpErp  هناماس هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5252

هطوبرم هطوبرم یاهرورس   یاهرورس وو   رابنا   رابنا یرادا ،  ،  یرادا نویساموتا   نویساموتا یاه   یاه همانرب   همانرب لماش   لماش دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس زازا   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن 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 :
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نارگراثیا روما  دیهش و  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 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

6381979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( GIS یناکم یتاعالطا  عماج  هناماس   )) هعسوت یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000148 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  اهب  مالعتسا  ساسا  رب  یزاسرهش  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097477000006 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یوارو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تاکرادت رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب  1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 
رهم سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7441417767 یتسپ :  دک  یوارو  ، یرادرهش  ناتسلگ  راولب  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52843491-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52843122-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(((( GISGIS یناکم   یناکم یتاعالطا   یتاعالطا عماج   عماج هناماس   هناماس  ))  )) هعسوت هعسوت وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5454

یزاسرهش یزاسرهش رازفا   رازفا مرن   مرن 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 :
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6382097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگیاپ هب  یسرتسد  لاتیجید و  یملع  یکینورتکلا  عبانم  لماک  نتم  نیالنآ  دولناد  وجتسج و  لماش  یملع  عبانم  یوجتسج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IP BASE تروص هب  یدانتسا  یاه 

1101091790000066 زاین :  هرامش 
یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

هب یدانتسا  یاه  هاگیاپ  هب  یسرتسد  لاتیجید و  یملع  یکینورتکلا  عبانم  لماک  نتم  نیالنآ  دولناد  وجتسج و  لماش  یملع  عبانم  یوجتسج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02122414334 نفلت   - IP BASE تروص

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هاگیاپ   هاگیاپ هبهب   یسرتسد   یسرتسد وو   لاتیجید   لاتیجید یملع   یملع یکینورتکلا   یکینورتکلا عبانم   عبانم لماک   لماک نتم   نتم نیالنآ   نیالنآ دولناد   دولناد وو   وجتسج   وجتسج لماش   لماش یملع   یملع عبانم   عبانم یوجتسج   یوجتسج ناونع : : ناونع
IP BASEIP BASE  تروص تروص هبهب   یدانتسا   یدانتسا

5656

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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نارگراثیا روما  دیهش و  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 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

6382098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یرازگراب  یاه  تسویپ  اب  قباطم  ینامزاس  ددعتم  یاه  لاتروپ  یزادنا  هار  داجیا و  یارب  دیهش  داینب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000149 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000285 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/03/14 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس ددعتم   ددعتم یاه   یاه لاتروپ   لاتروپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 5757

هکبش هکبش تحت   تحت شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

6382213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  لک  هرادا  شتآ  راوید  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000205 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6382220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک بو  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000069 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02122414334 نفلت  سنارفنک -  بو  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط لکلک   هرادا   هرادا شتآ   شتآ راوید   راوید ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

سنارفنک سنارفنک بوبو   هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

6382230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادا نویساموتا  یرادا (  تابتاکم  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000068 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02122414334 نفلت  یرادا -) نویساموتا  یرادا (  تابتاکم  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6382239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  دزمتسد و  قوقح و  تالیکشت ، ینیزگراک و  یاه  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000067 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 02122414334 بایغ -  روضح و  دزمتسد و  قوقح و  تالیکشت ، ینیزگراک و  یاه  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا یرادا (  (  یرادا تابتاکم   تابتاکم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6161

بایغ بایغ وو   روضح   روضح وو   دزمتسد   دزمتسد وو   قوقح   قوقح تالیکشت ، ، تالیکشت وو   ینیزگراک   ینیزگراک یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 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

6382244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار کنیل  ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

1101003523001134 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تروصرد دوش  یراذگراب  یرادهگن  ینابیتشپ و  هامره  ساسارب  تمیق  هناماس  رد  دشابیم  یمازلا  باسحاصافم  هئارا  هباشم  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یرادهگنو  ریمعت  یاه  هنیزه  هیلک  دامن  لصاح  سامت  هرامش 02632745308  اب  لاوس  هنوگره 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلک هیلک تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) .....ورتنیرپ .....ورتنیرپ ،، ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ،، لاوریاف لاوریاف ،، رنکسا رنکسا ،، چیئوس چیئوس ،، رورس رورس ،، هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   اهاه   هنیزه   هنیزه

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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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  درادناتسا  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 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dedicated سلریاو دودحمان   10MB دناب یانهپ  اب  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریگ یم  ماجنا  راک  دقعنم و  شرافس  مرف  هدننک  نیمات  کی  اب  هدوب و  زایندیدجت  مالعتسا  نیا  *

1101003640000028 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زور 365 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ یم  ماجنا  راک  دقعنم و  شرافس  مرف  هدننک  نیمات  کی  اب  هدوب و  زایندیدجت  مالعتسا  نیا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  درادناتسا ،  نابایخ  دادرخ  موس  لپ  یبرغ  علض  ءایبنالا  متاخ  هارگرزب  جیسب و  راولب  عطاقت  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716953111

32780941-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32777001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

dedicateddedicated  سلریاو سلریاو دودحمان   دودحمان   1010 MBMB  دناب دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هبعش  یزار  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  قیرح  ءافطاو  مالعا  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003876000017 زاین :  هرامش 

زاریش هبعش  یزار   یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هبعش  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قبط  قیرح  ءافطاو  مالعا  لنپ  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزار ،  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  کینورتکلا ، عیانص  بنج  عیانص ، نادیم  یزاریش ، یازریم  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7188843568

36259609-071  ، 36240021-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36240201-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6381121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  رلوک  یامد  دنمشوه  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003692 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امد هدننک  میظنت  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح 30 هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  ربتعم و  یاهدنرب  زا  کی ،  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 6565

رلوک رلوک یامد   یامد دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6666

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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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ابتاس هکبش  تخاس  ریز  SOC  ) گنیروتینام یرادهگن و  یدربهار ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000127 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  تمیق  داهنشیپ  مالعتسا و  دانسا  نینچمه  تکرش و  تبث  کرادم  تسیابیم  اهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

88084688-021  ، 88084771-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ابتاس ابتاس هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز SOCSOC  ) ) گنیروتینام گنیروتینام وو   یرادهگن   یرادهگن یدربهار ،  ،  یدربهار تامدخ   تامدخ 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 :
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462950 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/29هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تازیهجت  هبعج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6380918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا   5 ناونع : 

14014671 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط  ( ( روتکتد روتکتد وو   یساش   یساش  , , لوژام لوژام تراک ,  ,  تراک یناشن (  (  یناشن شتا   شتا مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000145 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  قباطم  تازیهجت  تسیل 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129268-076  ، 32129249-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یراذگراب  زیر و  هب  تمیق  دنرب و  رکذ  دشاب .  بوغرم  دنرب  زا  یناریا و  امتح  الاک   . تسویپ تسیل  قبط  یناشنشتا  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرابجا  هناماس 

1101094494000064 زاین :  هرامش 
فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

دود روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  ههام  ود  هژورپ  رواشم  دات  تروص  رد  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77817040-021 :: 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

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 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

6381591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیلپوک ایرآ  دنرب  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  مامت  اب  لیرزوه  ریاف  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897004181 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لیرزوه  هرقرق  الاک :  مان 

ددع 270 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 7171

تاقلعتم تاقلعتم مامت   مامت اباب   لیرزوه   لیرزوه ریاف   ریاف هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 115 ھحفص 47 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6380778 ءافطاو  مالعا  لنپ  هحفص 42)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3939   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003527000067 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193734881 یتسپ :  دک  سراف ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  یماوق ،  بایسآ  تشدرصق ،  نابایخ  زاریش ،  سراف ،  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6283991-0713  ، 36283991-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36264006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 7373

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

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

6380686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  ساسارب   FortiGate 200F لاوریاف هاگتسد  دیرخ  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  کی  دنب  - 2

1101005099000032 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  هیلابقا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یتسویپ مالعتسا  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  ساسارب   FortiGate 200F لاوریاف هاگتسد  دیرخ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  کی  دنب  - 2

3418354991 یتسپ :  دک  هیلابقا ،  یرادرهش  نامتخاس  یبارتوبا -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  هیلابقا -  رهش  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422611-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33422560-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دادعت  حرش و  هب  مدوم و ...  کر -  چیئوس -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000206 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 30  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

مدوم مدوم کرکر -  -  چیئوس -  -  چیئوس 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 115 ھحفص 49 
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  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 22 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادلوف رادلیش و  قرب 2.5*3  لباک  رتم  دیرخ 1000  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000041 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

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

رادلوف  رادلیش و  قرب 2.5*3  لباک  رتم  هب 1000  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 

ددرگ یم  تخادرپ  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

179-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco Catalyst WS-C3560C-APC-S Switch دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش   ، تشترز شبن  یلامش ، ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

رادلوف رادلوف وو   رادلیش   رادلیش   33** 2 .52 .5 قرب   قرب لباک   لباک رتم   رتم   10001000 دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 7676

Cisco Catalyst WS-C3560C-APC-S  SwitchCisco Catalyst WS-C3560C-APC-S  Switch دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار 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 :

زا 115 ھحفص 50 
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:: 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

6381141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  هیدات  ندوب  اراد  تسویپ .  لیاف  قبط  یبناج  تازیهجت  هنایار و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000051 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
میس اب  |TM2018N  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
رتم  ST-EX2|1.5| وکیرا |USB |usb 2 لوط شیازفا  لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
XS505M لدم |NETGEAR  | هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
(Indoor  ) یلخاد یاضف  | سنزگن  | هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

RCA|2 |1 || نامرک لانگیس | لباک  الاک :  مان 
رتم 5 دادعت : 

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

 . ددرگ دولپآ  اضما و  ورهم  لیمکت و  هعلاطم و  تقد  هب  ارنآ  افطل  دشاب .  یم  همیمض  لیاف  تکرش  نیا  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

181-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خروم 1401/12/22عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تمیق  مالعتسا  قیرط  زا   HDMI لباک دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نامزاس  طسوت  هدش  یرادیرخ  تازیهجت  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  نامزاس  رابنا  هب  لیوحت  نامز  ات  نآ  هب  طوبرم  یاههنیزه  هیلک  راکنیا و  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  هیهت  اهالاک   ، ییاجباج لمح و 

هقبط  563  ، کالپ یقرش   ، تشترز شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
مود

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  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 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

6381278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رنکسا  مدوم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004069000198 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
مدوم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33334386-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط رنکسا   رنکسا وو   مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رواپ و ...  لوژام  کرباس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000531 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
درب لنپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رون لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هکبش کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ریخات دحاو  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

22163922 ینف : دحاو  یدروهاش 22166414  یلام : رومام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رابنا  ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 
.دشاب یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  تس و  یمازلا  روتکاف  شیپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریخات ریخات دحاو   دحاو هکبش -  -  هکبش کرکر   رون -  -  رون لوژام   لوژام درب -  -  درب لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی کر 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091992000042 زاین :  هرامش 

نارهت لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تینوی کر 40  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1556914311 یتسپ :  دک  نارهت ،  لامش  تشادهب  زکرم  یقارشا  هچوک  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88545153-021  ، 88177141-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88515456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6381463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هداد  زکرم  یتینما  هیال  ءاقترا  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001309000125 زاین :  هرامش 

ناگزمره یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسویپ حرش  هب  تکرش -  هداد  زکرم  یتینما  هیال  ءاقترا  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795649 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33932030-076  ، 33335411-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31374333-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی 4040 کرکر   ناونع : : ناونع 8282

تکرش تکرش هداد   هداد زکرم   زکرم یتینما   یتینما هیال   هیال ءاقترا   ءاقترا یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2960s 48TS-L وکسیس چوس  هاگتسد   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030527000163 زاین :  هرامش 

نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
(URL چیئوس بو ، چیئوس   ) اوتحم لیوحت  هکبش  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  امتح  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66930024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 s  48TS-Ls  48TS-L وکسیس   وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   1414 ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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 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

6381749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروب ردام  سویاب  یرطاب  ددع  cate5RJ45 و40  هکبش تکوس  ددع  cat5E UTP 16 و500  هکبش لباک  رتم   305 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک

1101001218000554 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1402/01/22 زاین :  خیرات 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 
هلر هیاپ  ای  تکوس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک دروب   دروب ردام   ردام سویاب   سویاب یرطاب   یرطاب ددع   ددع   4040 وو   cate5RJ45cate5RJ45 هکبش هکبش تکوس   تکوس ددع   ددع   500500 وو   cat5E UTP 16cat5E UTP 16 هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   305305 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  یناقلاط  ناتسرامیب   :: 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 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

6381757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیئامن تقد  تسویپ  تاصخشم  هب  افطل   ) ...و وکسیس  چیئوس  رورس G10 و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091446000005 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  یناقلاط   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
لانرتسکا دراه  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تمسق  رد  یتسویپ  طیارش  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4971715997 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  ناتسرامیب  یقرش ، یناقلاط  نابایخ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288940-017  ، 33288819-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33288819-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس وو     G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000692 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  / دشاب تسویپ  تسیل  قبط  الاک  / دشابیم دابارهم  هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم  / دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
61023162 برع دیرخ  سانشراک  / دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  / دشابیمن دات 

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

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

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تاصخشم  لیاف و  قباطم  لاناک  چیئوس 16  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001142000030 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تاصخشم  لیاف و  قباطم  لاناک  چیئوس 16  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33421747-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفرصم یفرصم هداد   هداد هنیزه   هنیزه یزادنا -  -  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه اهاه -  -  تراکمیس   تراکمیس یلخاد   یلخاد نتنآ   نتنآ راد -  -  راد دروبیک   دروبیک یروسالک   یروسالک فیک   فیک ناونع : : ناونع 8787

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   لیاف   لیاف قباطم   قباطم لاناک   لاناک   1616 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8888

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

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

6382151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد تقد 0.2 اب   mp-100 تعرس لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092205000009 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
DCFM لوژام الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/23 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

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 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

6382182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب و مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  ، دشابیمن حیحص  دک  ناریا  ! هجوت  / unity480 لدم  SAN دراگ اتید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101093377000546 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

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

تعرس تعرس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 8989

SANSAN  دراگ دراگ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد 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 115 ھحفص 59 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  کی  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001147 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

با و یالاک  هیهت  تخاس و  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( باکتاس قرب (

نارهت 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

6382233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SAN Storage  ) هکبش تحت  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001658000013 زاین :  هرامش 

( باکتاس  ) قرب با و  یالاک  هیهت  تخاس و  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(NAS  ) هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هدومن و  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ ) لیاف   ) یصاصتخا یمومع و  طیارش  دنتسه  فظوم  تمیق  مالعتسا  نیا  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  نآ  رد  هدش  تساوخرد  تادنتسم 

 : یتسپ دک  شیور ، )  ) نشور یدمحا  دیهش  نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  نامداد ، دیهش  راولب  یاهتنا  برغ ، کرهش  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468613113

88103854-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88103853-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 9191

(( SAN StorageSAN Storage  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   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 :

زا 115 ھحفص 60 
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نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون 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

6382399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  مب  ناتسرهش  یزرواشک  داهج  نامتخاس  یا  هنایار  هکبش  یارجاو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000237 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  تاروسک  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6380723 هکبش  یرازفا و  تخس  ، یرازفا مرن  یرادهگن  وریمعت  ، هحفص 21)ینابیتشپ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6381107Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM Mikrotik CRS328-24P-4S+RM
Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت6381111 طیض  هاگتسد  نیبرود 1 چیئوس 16 هاگتسد  هحفص 73)3 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناسرزور6381160 ¬ هب واتفا  یزاس  ¬ نما حرط  ساسارب  تینما  غولب  حطس  ءاقترا  یزاس و  ¬ نما
ISO/IEC 27001:2022 درادناتسا اب  قباطم  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6381164Core Impact شزومآ یزادنا و  هار  هحفص 21)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6381209Sophos XGS 3300 لاوریاف هحفص 21)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6381397 یا  هنایار  هکبش  یارجاو  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم6381468 تاسلج  یرازگرب  تامدخ  هحفص 21)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نامتخاس نامتخاس یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یارجاو   یارجاو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 115 ھحفص 61 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6381622 طیارش  قبط  یتسیزهب  نامزاس  بو  تحت  یلنسرپ  هناماس  زا  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیراورم6381769 Erp هناماس هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6381960( ابتاس هکبش  تخاس  ریز  SOC  ) گنیروتینام یرادهگن و  یدربهار ،  هحفص 42)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یملع6382097 یکینورتکلا  عبانم  لماک  نتم  نیالنآ  دولناد  وجتسج و  لماش  یملع  عبانم  یوجتسج 
IP BASE تروص هب  یدانتسا  یاه  هاگیاپ  هب  یسرتسد  لاتیجید و 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6382213 قبط  لک  هرادا  شتآ  راوید  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک6382220 بو  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایغ6382239 روضح و  دزمتسد و  قوقح و  تالیکشت ، ینیزگراک و  یاه  هناماس  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کنیل6382244 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6382313 هتسب و  رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6382335dedicated سلریاو دودحمان   10MB دناب یانهپ  اب  هحفص 21)تنرتنیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

زا 115 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

video wall LED/SMD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000390 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  * تسویپ لیاف  تاصخشمو  طیارش  قبط   * تاعامتجا نلاس  تهج  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001771 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ  .تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

video wall LED/SMDvideo wall LED/SMD ناونع : : ناونع 9494

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس تهج   تهج لاو   لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 115 ھحفص 63 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/98c6zlasvlx6x?user=37505&ntc=6380771
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6380771?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3667783
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m4jcybq9eu9v2?user=37505&ntc=6381679
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6381679?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  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 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

6380711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدزمتسد تروص  هب  ناجنسفر  ناجیهال  یاتسور  یاهراولب  رباعم  ییانشور  نیمات  حالصا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000348 زاین :  هرامش 

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

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یاهراولب   یاهراولب رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 115 ھحفص 64 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 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

6380741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یا  هبرگ  مشچ  پتسا  یموتاب  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003199000046 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
XIC - 23 لدم | دنومیاد کلب   | تیال موتاب  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تقد یتسویپ  کرادم  مالعتسا و  رد  جردنم  تاحیضوت  هب.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لماک  تروصب  اضما  ورهم  لیمکت  زا  سپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  یمرجاج 09125736097 ( سدنهم  یاقآ  هطوبرم  لوئسم.ددرگ 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوادج یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000413 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 800 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44336775-044  ، 33440628-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ پتسا   پتسا یموتاب   یموتاب ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر 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 :

زا 115 ھحفص 65 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیلد یسرزاب  تسیا  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000351 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یدیعس  هلا  تیآ  روحم  رهش و  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094500000053 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هگنادراهچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  - دمحا یجاح  نابایخ  - هگنادراهچ - یدیعس هللا  تیآ  هترگرزب  - نارهت رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865376

55279294-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55279293-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیلد ناجیلد یسرزاب   یسرزاب تسیا   تسیا یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 9999

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدیعس   یدیعس هلا   هلا تیآ   تیآ روحم   روحم وو   رهش   رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 115 ھحفص 66 
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دهشم یرادرهش  دنامسپ -  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501237064920 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/2109:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 11:00:001401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381279 :: هرازه هرازه :: 1401/12/2112:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طایتحا ثلثمو  گنربش  ، ینغور گنردیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نازاسولبات ناگدنشورف -  هتشر 

ناشورف گنر  ناگدنشورف -  هتشر 

یرادرهش دنامسپ  تیریدم  نامزاس  ینف  هنیاعم  بنج  ریدغ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  راولوب  دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
دهشم

05133233267 نفلت :   051.33855500 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  هتخاس -  شیپ  ینتب  سکاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث 

1101000278000354 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتخاس شیپ  ینتب  نویسادنوف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طایتحا طایتحا ثلثمو   ثلثمو گنربش   گنربش ،، ینغور ینغور گنردیرخ   گنردیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب 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 :

زا 115 ھحفص 67 
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا رد  جردنم  طیارش  قباطم  رباعم  یشک  طخ  یارجا  ناریا و  یلم  درادناتسا  یاراد  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000199 زاین :  هرامش 

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناریا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  ستسیاب  یم  یکیفارت  یاه  گنر  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32108821-031  ، 32228373-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6381753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یباتهم GLT ژاتنوم رتیپوژ  تاو  ینابایخ 100  غارچ  ددع  دیرخ 220  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098169000003 زاین :  هرامش 

رهشابیز یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریذپ دیدجت  یژرنا  اب  ینابایخ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 220 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8484139451 یتسپ :  دک  رهشابیز ،  یرادرهش  ناگدازماما  نابایخ  رهشابیز  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52543775-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52543776-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش قباطم   قباطم رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   ناریا   ناریا یلم   یلم درادناتسا   درادناتسا یاراد   یاراد یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

تاو تاو   100100 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ددع   ددع   220220 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 115 ھحفص 68 
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دنوامد 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 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

6382071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یتساوخرد  سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095935000073 زاین :  هرامش 

دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

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

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  طبترم و  همانساسا  ای  زاوج  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.کرادم یراذگراب  مدع  لاطبا : 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  رهبا  ناتسرهش  نیرون  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارتم 5000  هب  نیرون  یاتسور  رباعم  یشک  طخ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097161000004 زاین :  هرامش 

رهبا ناتسرهش  یزکرم  شخب  نیرون  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

رتم 10000 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561184756 یتسپ :  دک  نیرون ،  یاتسور  - هموح ناتسهد  - یزکرم شخب  - رهبا ناتسرهش  ناجنز - ناتسا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35229900-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35229900-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 105105

رتم رتم   50005000 ژارتم   ژارتم هبهب   نیرون   نیرون یاتسور   یاتسور رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 115 ھحفص 69 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6380830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زارف 1200 لدم  نارامیس  یلیر  برد  روتوم  بصن  لمح و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاحیضوت 

1101005660000107 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

نکزاب برد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 

02142602166 سامت : هرامش 

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

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

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یلیر یلیر برد   برد روتوم   روتوم بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 115 ھحفص 70 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ و لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  7 یارب یرارطضا  عقاوم  رد  هدافتسا  تهج  یدالوف  پآ  لور  برد  بصن  تخاس و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PDF لیاف تروصب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  ربارب 

1101003636000062 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هبعش 7 دادعت : 

1402/01/22 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.دامن  هعلاطم  تقد  هب  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  ، مالعتسا طیارش  ، دوبدهاوخ دادرارق  داقعنا  اب  مالعتسا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 115 ھحفص 71 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ و لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  یارب 7 یرارطضا  عقاوم  رد  هدافتسا  تهج  یدالوف  پآ  لور  برد  بصنو  تخاس  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PDF لیاف تروصب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  ربارب 

1101003636000063 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

1402/01/25 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

هبعش 7 دادعت : 
1402/01/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.دامن  هعلاطم  تقد  هب  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  ، مالعتسا طیارش  ، دوبدهاوخ دادرارق  داقعنا  اب  مالعتسا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت 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 115 ھحفص 72 
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نکسم کناب   :: 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 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

6381970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ و لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  6 یارب یرارطضا  عقاوم  رد  هدافتسا  تهج  یدالوف  پآ  لور  برد  بصنو  تخاس  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PDF لیاف تروصب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  ربارب 

1101003636000064 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
هبعش 6 دادعت : 

1402/01/25 زاین :  خیرات 
یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1402/01/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.دامن  هعلاطم  تقد  هب  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  ، مالعتسا طیارش  ، دوبدهاوخ دادرارق  داقعنا  اب  مالعتسا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارطضا یرارطضا عقاوم   عقاوم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد بصنو   بصنو تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 115 ھحفص 73 
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رثکادح 5 هجو  تخادرپ  انمض  تسویپ , گولاتاکو  طیارش  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هب  طوبرم  تسویپ  هحورشم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یزادنا  هار  بصن و  زا  سپ  یراک  زور 

1101091971000099 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  رثکادح 5  هجو  تخادرپ  انمض  تسویپ , گولاتاکو  طیارش  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هب  طوبرم  تسویپ  هحورشم  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یزادنا  هار  بصن و 

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک 0358522934 نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  تسویپ  لیاف  قبلطمریواصت  طیض  هاگتسد  نیبرود 1 چیئوس 16 هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001286000043 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک 0358522934 نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  تسویپ  لیاف  قبلطمریواصت  طیض  هاگتسد  نیبرود 1 چیئوس 16 هاگتسد  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یرتسگداد -  یوربور  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9133936511

32232410-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32232418-051 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1

ریواصت ریواصت طیض   طیض هاگتسد   هاگتسد 11 نیبرود   نیبرود 1616 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 115 ھحفص 74 
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رهش ینیمخ  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 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

6381112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دقن تروص  هب  هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط  لسکیپ  اگم  زیاروتوم 8  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101093298000328 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 80 دادعت : 

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

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33646106-031 :: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ریواصت  زاس  هریخذ  هاگتسدونیبرود  لماش  گنیروتینام 0 تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001122 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   88 زیاروتوم   زیاروتوم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

ریواصت ریواصت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسدو   هاگتسدو نیبرود   نیبرود لماش   لماش گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت 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 115 ھحفص 75 
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یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  طسوت  زاریش  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 15 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت لاقتنا  کنیل  اب  بش  زور و  دید  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098651000077 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریوصت لاقتنا  کنیل  اب  بش  زور و  دید  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7184916414 یتسپ :  دک  یرهش ،  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس  یقرش  یسودق  شبن  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38431270-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38440139-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 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

6381626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا %30، دقن %70 :) تخادرپ هوحن  ، هباشمدکناریا ، تاقلعتمو تازیهجتو  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاکاب  تیولوا.داتدروم  ینفرظانرظنابالاک  (، 1404 هنازخ

1101005270000304 زاین :  هرامش 
صاخ یماهس  یلامش    ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه (، هنازخ 1404 دانسا  %30 دقن ،  % 70 تخادرپ (: هوحن.ددرگ  یراذگراب  هناماسردودات  ، تسویپ یناگرزاب  تاصخشم  ، هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا یالاکاب  تیولوا.دوش  یگنهامهرابناو  یناگرزاب  روما  اب  أمتح  لاسرازا  لبق  ، لوبقدروم ینفرظانداتابالاک.هدنشورف  هدهعب  هیلخت  لمح و  ، یریگراب

9414996463 یتسپ :  دک  شزرو ،  هچوک  شبن  تلود  -  راولوب  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245913-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32245911-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت لاقتنا   لاقتنا کنیل   کنیل اباب   بشبش   وو   زور   زور دید   دید نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

تاقلعتمو تاقلعتمو تازیهجتو   تازیهجتو نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 115 ھحفص 76 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3668106
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/js3vjhp69kjhv?user=37505&ntc=6381444
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6381444?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3668451
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fpgpyg2bwktmw?user=37505&ntc=6381626
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6381626?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم  اگم -  نیبرود 5  هاگتسد   5 اگم - ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد   4 لاناک -  ریواصت 32  طبض  یزکرم  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تاصخشم  و 

1101001142000029 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - لسکیپاگم نیبرود 5  هاگتسد   5 لسکیپاگم -  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  راهچ  دراه -  لاناک 4  ریواصت 32  طبض  یزکرم  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تاصخشم  لیاف و  قباطم 

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33421747-024 :: 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

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  امامت  تسیاب  یم  یتساوخرد  یاهالاک  هدوب و  شرافس  تبث  تهج  افرص  هدش  نعت  یالاک  یمالعا و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  یاهلیاف 

1101001497000083 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ یمن  تخادرپ  باهذ  بایا و  الاک و  هیلخت  یریگراب و  لقن و  لمح و  تباب  یفاضا  هنیزه  هنوگ  چیه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33131733-013 :: 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

اگم اگم   55 نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 اگم - - اگم   88 ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 لاناک -  -  لاناک   3232 ریواصت   ریواصت طبض   طبض یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 1171 17

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 115 ھحفص 77 
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نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   - تسا یمازلا  روتگاف  یراذگراب   - تسا هباشم  دک  ناریا   - هتسبرادم نیبرود  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003309000069 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نسح همان  تنامض  دیئاتزا  سپ  - تسویپ تسیل  قبط   - تسا یمازلا  روتگاف  یراذگراب   - تسا هباشم  دک  ناریا   - هتسبرادم نیبرود  یرادهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک ماجنا 

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33328847-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1191 19

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 115 ھحفص 78 
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تاقلعتم هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005434000041 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516715419 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  زرواشک  نابایخ  یادتبا  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329046-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33329066-024 :: 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 115 ھحفص 79 
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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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درمال یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درمال یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  هتسبرادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000036 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7434193131 یتسپ :  دک  درمال ،  یللملا  نیب  هاگدورف  یتایح ، رتکد  راولب  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52720094-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52722595-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6381960( ابتاس هکبش  تخاس  ریز  SOC  ) گنیروتینام یرادهگن و  یدربهار ،  هحفص 42)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسبرادم6381952 نیبرود  لماک  هحفص 73)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6380771video wall LED/SMD(62 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ مالعتسا   مالعتسا 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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(( 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  22   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

قیرح6380778 ءافطاو  مالعا  لنپ  هحفص 42)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6380879 مالعا  تازیهجت  هحفص 44)هبعج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتورکیم6381530 هحفص 21)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ناوخ6380712 کالپ  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/008/ .ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ه )  ) ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  یکلم  یاهروانش  تهج  ایرد  رد  اقب  تازیهجت  یاه  همانیهاوگ  رودص  تست و  ژراش  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش یکلم  یاهروانش  تهج  ایرد  رد  اقب  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تازیهجت  یاههمانیهاوگ  رودص  تست و  ژراش   ، یسرزاب تامدخ  هیلک  ماجنا  تامدخ  رصتخم  حرش 

زاین  دروم  یناشن  شتآ  ینمیا و  مالقا  نیمات  ناریا و  یتفن  یاه  هنایاپ 
لایر  21/910/716/904 دروارب : 

لایر   1/095/535/84 نیمصت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  180 تاداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

( صاخ یماهس   ) ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   - 11  - کالپ متفه  ناتسین ) یروس  تجح  دیهش  نابایخ  دیفس -  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت .www.setadiran.ir-WWW.SHANA.IR. HTTPIETSنفلت تیاسبو : : تیاسبو
WWW.IOTCO.IR و MPOR.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش بونج  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  قیقد  تاصخشم  برد  نمیا  هداد  زکرم  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش 

1101003603000155 زاین :  هرامش 
قرش بونج  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قیرح دض  برد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف یرازگراب  سپس  لیمکت و  ار  دراوم  افطل  تسا  هدش  جرد  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816737777 یتسپ :  دک  قرش ،  بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31124493-054  ، 31134209-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31134209-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکلم یکلم یاهروانش   یاهروانش تهج   تهج ایرد   ایرد ردرد   اقب   اقب تازیهجت   تازیهجت یاه   یاه همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ژراش   ژراش تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 122122

قیرح قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهروانش6380736 تهج  ایرد  رد  اقب  تازیهجت  یاه  همانیهاوگ  رودص  تست و  ژراش  تامدخ  ماجنا 
یکلم

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6380778 ءافطاو  مالعا  لنپ  هحفص 42)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6380879 مالعا  تازیهجت  هحفص 44)هبعج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6381047 شتآ  هحفص 44)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد6381534 کی  نیمات  دیرخ و  - 2 هصقانم هصقانم  هدرکراک  نیتویگ  هاگتسد  کی  نیمات  دیرخ و 
مالعا دیرخ   4 وشتسش .  لنوت  نودب  کیتاتساورتکلا  گنر  طخ  دیرخ  - 3- هصقانم ون  نیتویگ 

( هصقانم یموینیمولآ  گنیر   ) یجراخ دیرخ  هصقانم 5 - قیرح  یافطا  و 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6381653 دض  تقرس و  دض  برد  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین6380640 دس و  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگورین6382389 دس و  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

تسویپ6380918 مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا  هحفص 44)5  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ6381356 هحفص 44)جیکپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6380772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  حرشب  یرادربملیف  نیرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000107 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 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  تسویپ  ینف  تاصخشم  لیذ و  لودج  حرشب  یفارگ  ومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نیزرف روپ  رتکد   09130022300-03531672220

1101005066000904 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یترارح نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرادرب 09130022300-03531672220 هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  تسویپ  ینف  تاصخشم  لیذ و  لودج  حرشب  یفارگ  ومرت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( نیزرف روپ  رتکد 

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

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

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف نیرود   نیرود ناونع : : ناونع 124124

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   لودج   لودج حرشب   حرشب یفارگ   یفارگ ومرت   ومرت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6380712 کالپ  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربملیف6380772 هحفص 20)نیرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ریواصت6381111 طیض  هاگتسد  نیبرود 1 چیئوس 16 هاگتسد  هحفص 73)3 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپ6381112 اگم  زیاروتوم 8  نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت6381322 زاس  هریخذ  هاگتسدو  نیبرود  لماش  گنیروتینام  هحفص 73)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت6381444 لاقتنا  کنیل  اب  بش  زور و  دید  نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتمو6381626 تازیهجتو  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 73)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

63819435 اگم - ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد   4 لاناک -  ریواصت 32  طبض  یزکرم  هاگتسد   1
اگم نیبرود 5  هاگتسد 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6381952 نیبرود  لماک  هحفص 73)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6382153 نیبرود  هحفص 73)یرادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کنیل6382244 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6382313 هتسب و  رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6382322 یاهنیبرود  ینابیتشپ  هحفص 73)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6382362 ینف  تاصخشم  لودج و  حرشب  یفارگ  ومرت  نیبرود  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87680535 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/21هرامش زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم :: 1402/01/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380638 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف یسرزاب  تهج  هجارس  یزاس  هریخذ  تاسیسات  شیالاپ  تیاس  تازیهجت  یزاس  هدامآ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/938/228/500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمه  هس  هقطنم  داتس  یر  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب  مق  میدق  هداج  نارهت  رد   :: سردآ سردآ

ربامن 02155221134 - 02151062847 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب   2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  کارتفیل -  حتف  94 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985010958 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات شیالاپ   شیالاپ تیاس   تیاس تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 126126

همدخاب همدخاب   2 0002000 لدم لدم نتنت     77 ایای 55 ربالاب   ربالاب نیمات   نیمات کارتفیل -  -  کارتفیل ناونع : : ناونع 127127

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

6380762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپو  تلود  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط   part namber 005049274 اب 005049675 /  EMC 600GB15K دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض 

1101003070000104 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  تلود  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط   part namber 005049274 اب 005049675 /  EMC 600GB15K دراه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب   2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  کارتفیل -  حتف  68 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985010957 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه ناونع : : ناونع 128128

همدخاب همدخاب   2 0002000 لدم لدم نتنت     77 ایای 55 ربالاب   ربالاب نیمات   نیمات کارتفیل -  -  کارتفیل 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 115 ھحفص 87 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092299000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382367 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجارس  یزاس  هریخذ  تاسیسات  شیالاپ  تیاس  تازیهجت  یزاس  هدامآ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هجارس یزاس  هریخذ  تاسیسات  شیالاپ  تیاس  تازیهجت  یزاس  هدامآ  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,938,228,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب   ، 1879943393 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6380638 هریخذ  تاسیسات  شیالاپ  تیاس  تازیهجت  یزاس  هدامآ  هحفص 85)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخاب6380703  2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  هحفص 85)کارتفیل -  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هحفص 85)دراه6380762 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخاب6380784  2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  هحفص 85)کارتفیل -  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6380848 یریگ ،  نابیتشپ  هناماس  یزاس ؛  هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ، 
یبناج تاموزلم  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6381078، ترودک رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ 
(PH ، EC

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت6381322 زاس  هریخذ  هاگتسدو  نیبرود  لماش  گنیروتینام  هحفص 73)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاس6382210 هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 48)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6382233(SAN Storage  ) هکبش تحت  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات شیالاپ   شیالاپ تیاس   تیاس تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ تایلمع   تایلمع 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 115 ھحفص 88 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6382367 هریخذ  تاسیسات  شیالاپ  تیاس  تازیهجت  یزاس  هدامآ  هحفص 85)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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

6381274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000402 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش.تسیمازلا و  اتفا  زوجم  نتشاد.دشابیم  هباشم  تاصخشم  الاک و  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولفسوی  09374641849

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس 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 115 ھحفص 89 
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روشک شزوما  شجنس 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 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

6381385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000186 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط  رورس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش مالعا  سانجا  لک  تمیق  هناماس  رد  افطل 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88922252-021  ، 88801692-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

6382058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000232 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 132132

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب     G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 115 ھحفص 90 
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000165 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدکشناد و  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دات  زا  سپ  تخادرپ 

05152529413

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527249-051  ، 52544228-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000018000011 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  یتایلام  روما  لک  هرادا  - یناقلاط هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230006-071  ، 32223632-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3223006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPEHPE ناونع : : ناونع 134134

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 115 ھحفص 91 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  رورس  مر  ددع  دیرخ 48  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000229 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یتناراگ و  یاراد  ، لانیجروا دیاب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  خروم 1401/12/27 و  هبنش  ات  رثکادح  یروف و  الاک  لیوحت 

دشاب خیرات 1401  هب  دیاب  یم  روتکاف  یراوس و  وردوخ  اب  یراک و  زور  تخادرپ 45 

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رورس6380848 یریگ ،  نابیتشپ  هناماس  یزاس ؛  هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ، 
یبناج تاموزلم  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 89)رورس6381274 رورس  ( رورس

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

تسویپ6381385 قبط  رورس  هحفص 89)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

وکسیس6381757 چیئوس  رورس G10 و  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نویساموتا6381957 یاه  همانرب  لماش  دنمشوه  لرتنک  هناماس  زا  هلاسکی  ینابیتشپ  یرادهگن و 
هطوبرم یاهرورس  رابنا و  یرادا ، 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6382058 حرش  هب   G10 هحفص 89)رورس رورس  ( رورس

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

6382101HPE(89 هحفص رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط اقیقد   اقیقد رورس   رورس مرمر   ددع   ددع   4848 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 115 ھحفص 92 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کنیل6382244 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6382261 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 89)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6382277 ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  رورس  مر  ددع  هحفص 89)دیرخ 48  رورس  ( رورس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6380929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2023/03/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ifmifm  کرام کرام ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 137137

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6380942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/03/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
e3jk-rr11-c 2m لدم  omron کرام یرون  روسنس  ناونع : 

14015237 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 138138

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

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

زا 115 ھحفص 94 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6381339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093985010965 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ترواجم روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
جنسراشف الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

الخ جیگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6380929ifm کرام ییاقلا  هحفص 93)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرون6380942 هحفص 93)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

الخ6381339 جیگ  / جنسراشف / ترواجم روسنس )  ) هحفص 93)رگسح روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الخالخ جیگ   جیگ // جنسراشف جنسراشف // ترواجم ترواجم روسنس ) ) روسنس  ) ) رگسح رگسح ناونع : : ناونع 139139

P/F CATERPILLAR EQUIPMENTP/F CATERPILLAR EQUIPMENT ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 115 ھحفص 95 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3668382
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6qvldkybvjcza?user=37505&ntc=6381339
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6381339?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


:: 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

6381522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F CATERPILLAR EQUIPMENT- 0147018 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010964 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیتسال تکسگ  دلوم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/03/24 زاین :  خیرات 
ینوکیلیس تکسگ  دلوم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1402/03/24 زاین :  خیرات 

یچیپ دیپمتسا  تکسگ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1402/03/24 زاین :  خیرات 
یکیتسال تاکیاد  تکسگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/03/24 زاین :  خیرات 

یکیتسالپ دیپمتسا  تکسگ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/03/24 زاین :  خیرات 
ینوکیلیس تاکیاد  تکسگ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1402/03/24 زاین :  خیرات 

تخوس هدنشاپ )  ) روتکژنا الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/03/24 زاین :  خیرات 
تخوس روتکژنا  نزوس  گنیروا  الاک :  مان 

ددع 47 دادعت : 
1402/03/24 زاین :  خیرات 

چیئوس ماود  رتست  الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1402/03/24 زاین :  خیرات 
چرپ رازبا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/03/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148615-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6382043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تساهالاک زا  یکی  هب  قلعتم  هباشم و  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  چیئوس  قرب و  ولباتو  سا  یپوی  روتینام و  هنایار و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000529 زاین :  هرامش 

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

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مدوم6380716 کر -  هحفص 48)چیئوس -  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6380785 چیئوس و  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت6381111 طیض  هاگتسد  نیبرود 1 چیئوس 16 هاگتسد  هحفص 73)3 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6381522P/F CATERPILLAR EQUIPMENT(95 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

63816062960s 48TS-L وکسیس چوس  هاگتسد  هحفص 48)14  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6381757 چیئوس  رورس G10 و  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6382043 دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  چیئوس  قرب و  ولباتو  سا  یپوی  روتینام و  هنایار و  سیک 
.تساهالاک زا  یکی  هب  قلعتم  و 

هحفص 95) چیئوس  ( چیئوس

.تساهالاک .تساهالاک زازا   یکی   یکی هبهب   قلعتم   قلعتم وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط چیئوس   چیئوس وو   قرب   قرب ولباتو   ولباتو ساسا   یپوی   یپوی وو   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 141141

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

یراذگراب6382103 روتکاف  شیپ  تسویپ -  تاصخشم  لیاف و  قباطم  لاناک  چیئوس 16  هاگتسد  کی 
ددرگ

هحفص 48) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کنیل6382244 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چوسولف و ....  زاگ و  پمپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000536 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاتسومرت الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
TongSheng  | یشخرچ بول  پمپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

ینف دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوسولف چوسولف وو   زاگ   زاگ وو   پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 142142

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141827 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس روتکلس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/23 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  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 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

6382284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ مالعتسا  تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  دیلک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000349 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارماک 03431251082 یاقا  ینف  لاوس  دنوش  یرازگراب  هدننک  نیمات  کرادم  اب  هارمه  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251209-034  ، 32520501-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوسولف6380627 زاگ و  هحفص 98)پمپ و  چوس  ( چوس

چوس چوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 143143

کیتاموتا کیتاموتا دیلک   دیلک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 144144

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

مدوم6380716 کر -  هحفص 48)چیئوس -  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6381107Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM Mikrotik CRS328-24P-4S+RM
Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6381141 تازیهجت  هنایار و  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6381142 هحفص 98)روتکلس  چوس  ( چوس

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

63816062960s 48TS-L وکسیس چوس  هاگتسد  هحفص 48)14  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6381757 چیئوس  رورس G10 و  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یراذگراب6382103 روتکاف  شیپ  تسویپ -  تاصخشم  لیاف و  قباطم  لاناک  چیئوس 16  هاگتسد  کی 
ددرگ

هحفص 48) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیتاموتا6382284 دیلک  هحفص 98)عاونا  چوس  ( چوس

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

تاقلعتم6382313 هتسب و  رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6381345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص راضحا  لنپ   - ODL19 رامیب قاتا  برد  رس  غارچ   - TB 12 یتشادهب سیورس  راضحا  دیلک   - راتسرپ راضحا  یتشلاب  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - BCP48 رامیب رس  یالاب 

1101094953001489 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

راتسرپ لرتنک  روتینام )  ) رگشیامن الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
CT-2X لدم | ینمیا ولا   | ریژآ غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

ریژآ غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
درب لنپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  ههام  تخادرپ 2  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرش  -2

دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هنومن  لاسرا  هنیزه  -3
دشابیم  یمازلا  هدننک  نیمات  تباث  هارمه و  نفلت  تبث  -4

هرامش 09163033166 اب  یگنهامه  - 5

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490517-061  ، 34434142-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاب یالاب یتوص   یتوص راضحا   راضحا لنپ   لنپ  - - ODL19ODL19  رامیب رامیب قاتا   قاتا برد   برد رسرس   غارچ   غارچ  - - TB 12TB 12 یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس راضحا   راضحا دیلک   دیلک  - - راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا یتشلاب   یتشلاب ریز   ریز ناونع : : ناونع
 - - BCP48BCP48 رامیب رامیب رسرس  

145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

6382396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  شلف  ددع  یاف و 2  یاه  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000910 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
Hi-Fi یگناخ یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

ویارد شلف  ای  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 1  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسا  هدومن  یراذگراب  لماک  کرادم  ور  وتکاف  شیپ  هک  یا  هدننک  تکرش  اب  لوا  تیولوا 

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب -  هتشاد  یتناراگ  دشاب -  تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48327374-083  ، 48322081-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6381098 توص  شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  دیرخ  هحفص 16)هژورپ ی  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رامیب6381345 قاتا  برد  رس  غارچ   - TB 12 یتشادهب سیورس  راضحا  دیلک   - راتسرپ راضحا  یتشلاب  ریز 
 - BCP48 رامیب رس  یالاب  یتوص  راضحا  لنپ   - ODL19

هحفص 100) توص  ( توص

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

شلف6382396 ددع  یاف و 2  یاه  ددع  هحفص 100)1  توص  ( توص

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

شلف شلف ددع   ددع   22 وو   یاف   یاف یاه   یاه ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 146146

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

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

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

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

6380691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 20  سیک  هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000315 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
CRT روتینام الاک :  مان 

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

CPU) |Intel|LGA1700  ) رگشزادرپ الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
Intel|ASUS|TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 رب ینتبم   | دربردام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ نتشادن  تروص  رد   Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و   " شیارگ رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  - هباشم اه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف   - یراذگراب تسویپ  هب  یتسیاب  روتکاف  شیپ   - یدقن هیوست  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   2 020 وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   2 020 ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

6380800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sadramc88 لدم روتینام  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005580000001 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یتناراگ  نتشاد 

یدقن تروص  هب  تخادرپ 

9185788838 یتسپ :  دک  کالپ 31 ،  نیطسلف 26 -  نیطسلف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7617071-0513  ، 37684202-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37649321-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  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 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

6380992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلارت هارمه  رتمیسکا  سلاپ  یج  یس  یا  فارگونپاک  یاهرتمراپ  یریگ  هزادنا  تیلباق  لباترپ  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100001202 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ یفارگونوس  ای  رلپاد  ای  یفارگویدراکوکا  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشموروتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sadramc88sadramc88 لدم   لدم روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 148148

یجیج یسیس   یایا   فارگونپاک   فارگونپاک یاهرتمراپ   یاهرتمراپ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تیلباق   تیلباق لباترپ   لباترپ یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 149149

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش کرتفک  هناخباتک  یا  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000122 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

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

LiDE 220| نناک | سکع یا  هفرح  رنکسا  ( | رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناوخ دکراب  الاک :  مان 

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

مکبو الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32273250-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش زاریش کرتفک   کرتفک هناخباتک   هناخباتک یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6381187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ کقاتا  لیمکت  گنیروتینام و  قاتا  یدنب  نشیتراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000352 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ کقاتا   کقاتا لیمکت   لیمکت وو   گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یدنب   یدنب نشیتراپ   نشیتراپ ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6381658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داراب یدروبیک  ریز  یمونوگرا  هیاپ  / داراب کرام  روتینام  هدنرادهگن  یمونوگرا  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092130000239 زاین :  هرامش 

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روتینام هدنرادهگن  یوزاب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

داراب یدروبیک  ریز  یمونوگرا  هیاپ  / داراب کرام  روتینام  هدنرادهگن  یمونوگرا  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داراب داراب یدروبیک   یدروبیک ریز   ریز یمونوگرا   یمونوگرا هیاپ   هیاپ // داراب داراب کرام   کرام روتینام   روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن یمونوگرا   یمونوگرا هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 152152

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

6381972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه.هباشمالاک  (. هاگتسد 1) تاقلعتم هارمه  هب  هنایار  سیک  (. هاگتسد 1) هنایارروتینام (. هاگتسد ALL IN ONE(2 رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد یتسویپ  لیاف.هدنشورف  هدهع  هب 
1101001621000528 زاین :  هرامش 

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

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

Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش تیلاعف  هزوح.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هاگتسد 1) تاقلعتم هارمه  هب  هنایار  سیک  (. هاگتسد 1) هنایارروتینام (. هاگتسد ALL IN ONE(2 رتویپماک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زادعب  یراکزور  60 تخادرپ.تسیمازلا یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.دشاب  طبترم  تساوخردابدیاب 

یدیجم 09125597688 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هاگتسد هاگتسد 11 )) تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هنایار   هنایار سیک   سیک (.(. هاگتسد هاگتسد 11 )) هنایار هنایار روتینام   روتینام (.(. هاگتسد هاگتسد ALL IN ONE(2ALL IN ONE(2 رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کساج ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  روتینام  هاگتسد  کی  لسن 11  یتسویپ  تاصخشم  سیک  هاگتسد  دادعت 1  لسن 11 و  ( بات پل  ) هاگتسد دادع 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیلرگپاچ هاگتسد  یج 5  لا  چنیا  22

1101004538000008 زاین :  هرامش 
کساج ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

پات پل  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

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

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب و کساج  ناتسرهش  یاههاگشورف  زا  دیرخ  تیولوا  دشاب و  یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دنشاب و  یلم  درادناتسا  یاراد  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  لیاف  قباطم  دیرخ  دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ 6 

7979139849 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  تیریدم  یتشهب -  دیهش  نابایخ  کساجردنب -  کساج ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33705041-076  ، 42521418-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42521418-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 2222 یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی     1 11 1 لسن   لسن یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   11 دادعت   دادعت وو     1 11 1 لسن   لسن (( بات بات پلپل   )) هاگتسد هاگتسد   99 دادع   دادع ناونع : : ناونع
یرزیلرگپاچ یرزیلرگپاچ هاگتسد   هاگتسد   55 یجیج   لالا  

154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  .دوش  هظحالم  امتح  تاحیضوت  . Master Tech کرام  Monitor هاگتسد هاگتسد All in one و 10  دادعت 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نایداه سدنهم  یاقآ  بانج  یگنهامه 09185021125 

1101000270000021 زاین :  هرامش 
یدابادسا نیدلا  لامج  دیس  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
AM271-11M| یآ سا  ما  | چنیا ات 21.9   20 ( | سیک نودب   ) هچراپکی رتویپماک  الاک :  مان 

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

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  امتح  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541861841 یتسپ :  دک  یدابآدسا ،  نیدلا  لامجدیس  هاگشناد  نایئاضر  دیهش  راولب  دابآدسا  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117804-081  ، 33117802-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33117803-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MonitorMonitor  هاگتسد هاگتسد   1010 وو     All in oneAll in one هاگتسد   هاگتسد   1212 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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 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

6382256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  چنیا  روتینام 19.5  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000380 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  یراک  زور  رثکادح 30 تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

09125235384  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامازلا6380691 تاصخشم و  اب  قباطم  سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 20  سیک  هاگتسد   20
تسویپ لیاف 

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

6380800sadramc88 لدم روتینام  ددع  هحفص 102)کی  روتینام  ( روتینام

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

یج6380992 یس  یا  فارگونپاک  یاهرتمراپ  یریگ  هزادنا  تیلباق  لباترپ  یتایح  میالع  هحفص 102)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

زاریش6381050 کرتفک  هناخباتک  یا  هنایار  هحفص 102)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

روتارنژ6381187 کقاتا  لیمکت  گنیروتینام و  قاتا  یدنب  هحفص 102)نشیتراپ  روتینام  ( روتینام

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

ریواصت6381322 زاس  هریخذ  هاگتسدو  نیبرود  لماش  گنیروتینام  هحفص 73)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رامیب6381345 قاتا  برد  رس  غارچ   - TB 12 یتشادهب سیورس  راضحا  دیلک   - راتسرپ راضحا  یتشلاب  ریز 
 - BCP48 رامیب رس  یالاب  یتوص  راضحا  لنپ   - ODL19

هحفص 100) توص  ( توص

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا   19.519.5 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

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

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

گتیروتینام6381449 قاتا  زیهجت  تخاسریز و  هحفص 8)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

داراب6381658 یدروبیک  ریز  یمونوگرا  هیاپ  / داراب کرام  روتینام  هدنرادهگن  یمونوگرا  هحفص 102)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

6381960( ابتاس هکبش  تخاس  ریز  SOC  ) گنیروتینام یرادهگن و  یدربهار ،  هحفص 42)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6381972 هب  هنایار  سیک  (. هاگتسد 1) هنایار روتینام  (. هاگتسد ALL IN ONE(2 رتویپماک
( هاگتسد 1) تاقلعتم

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

هباشم6382043 دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  چیئوس  قرب و  ولباتو  سا  یپوی  روتینام و  هنایار و  سیک 
.تساهالاک زا  یکی  هب  قلعتم  و 

هحفص 95) چیئوس  ( چیئوس

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

کی6382073 لسن 11  یتسویپ  تاصخشم  سیک  هاگتسد  دادعت 1  لسن 11 و  ( بات پل  ) هاگتسد دادع 9 
یرزیلرگپاچ هاگتسد  یج 5  لا  چنیا  ید 22 یا  لا  روتینام  هاگتسد 

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

6382124Monitor هاگتسد هاگتسد All in one و 10  هحفص 102)دادعت 12  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6382256 تاصخشم  تسیل و  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  چنیا  روتینام 19.5  هاگتسد  هس  دیرخ 
هدش

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هتسبرادم6381952 نیبرود  لماک  هحفص 73)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6382153 نیبرود  هحفص 73)یرادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کنیل6382244 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6382322 یاهنیبرود  ینابیتشپ  هحفص 73)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 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

6381109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک یارب 10  سنارفنک  ویدیو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091989000104 زاین :  هرامش 

رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ربراک 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ندوب  طورشم  ای  شودخم  تروص  ردودشابیم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لیمکتددرگیم  روادای.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هدش  هئارا  داهنشیپ  هب  لیاف  لیمکت 

7514779637 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  سدق -  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334064-077  ، 33330272-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330271-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6380723 هکبش  یرازفا و  تخس  ، یرازفا مرن  یرادهگن  وریمعت  ، هحفص 21)ینابیتشپ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد6380876 عماج  یا  هناماس  سلجمر  وما  یقوقح و  تامدخ  ندرک  یکینورتکلا  یارب  دیهش  داینب 
یتسویپ تامدخ  حرش  اب  هطبار  نیمه 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سکودار6381026  cnc زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6381109 یارب 10  سنارفنک  ویدیو  هحفص 112)سیورس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هدش6381143 یرازگراب  یاه  تسویپ  اب  قباطم  تمالس  عماج  هناماس  دیرخ  روظنم  هب  دیهش  هحفص 21)داینب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ارجا6381389 یتسویپ  طیارش  قبط  یسکات  ناگدننار  بایغو  روضح  هناماس  یزادنا  هار  بصنو  دیرخ 
دشابیم دادرارق  تروصب 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتلود6381553 لاوماو  دزمتسد  قوقح  رازفا  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ربراک ربراک   1010 یارب   یارب سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 157157

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشگنا6381565 رثا  یاه  هاگتسد  نیما و  رازفا  مرن  زا  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6381979(( GIS یناکم یتاعالطا  عماج  هناماس   )) هعسوت یحارط و  هحفص 21)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش6382002 رازفا  مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6382098 ددعتم  یاه  لاتروپ  یزادنا  هار  هحفص 21)داجیا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6382402( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزار 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 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

6382061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hdmi لباک هارمهب   EB-E01 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000427 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34274533-083 :: 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
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