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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

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   254,940هکس , 000254,940 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   440رالد ,620440 تاراما620, تاراما مهرد   120مهرد ,760120 ,760

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   227,0هکس 10 , 000227,0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس293,600293,600رالد سیئوس کنارف   484,300484,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 152هکس , 000 , 000152 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   322رالد ,900322 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   1لایر 19, 0601 19, 060

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 93,000هکس , 00093,000 , وروی000 ژورن473,290473,290وروی ژورن نورک   42نورک , 00042 , 000

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,665,00020 سیلگنا665,000, سیلگنا دنوپ   ,537دنوپ 170537, نپاژ170 نپاژ نینی   دصکی   330دصکی ,680330 ,680

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 165165))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 25  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 29  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( 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  • 98

( 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 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 20  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003360000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383067 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، هیاپهوک ناهفصا ، یاهیرادنامرف  ناهفصا و  یرادناتسا  یاهنایار  هکبش  یرازفاتخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1402  ناگداچ  ندیرف و   ، هکرابم ، دابآفجن ناشاک ، راسناوخ ، ، ناقاهد ، دنره ، هیوقرج ، هنزرو

ناهفصا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
، هیاپهوک ناهفصا ، یاهیرادنامرف  ناهفصا و  یرادناتسا  یاهنایار  هکبش  یرازفاتخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاس 1402 ناگداچ  ندیرف و   ، هکرابم ، دابآفجن ناشاک ، راسناوخ ، ، ناقاهد ، دنره ، هیوقرج ، هنزرو

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن  تفایرد  دیسر  لیوحت و  ناهفصا  یرادناتسا  هنامرحم  هناخریبد  خیرات 1402/01/20 ات  رثکادح  ار  همانتنامض  ای  یکناب  دیسر  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

17:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا   ، 8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000263 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383731 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یربیاس  تارطاخم  تاعالطا و  یروانف  شیاپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یلام و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/07/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قرب ، یادهش  راولب  زارف ، یوک  زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ,  ، 1981969961 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

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش یرازفاتخس   یرازفاتخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ناونع : : ناونع 11

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب تکرش   تکرش یربیاس   یربیاس تارطاخم   تارطاخم وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکارتشا6383183 هخرچود  متسیس  تامدخ  هدننک  هئارا  ای  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  هحفص 9)ییاسانش  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک و6383786 نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و  الاک ، نیمات 
داتس هناماس  سنارفنک 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

400-60-250 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TWO RUN یتنیباک هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 60  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  دادرارق 5  تدم 

لایر نیمضت 11.880.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 160 نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02141934 :: 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

TWO RUNTWO RUN  یتنیباک یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد   6060 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 140 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  ود  هیحان   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093763000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:15عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383117 :: هرازه هرازه :: 1402/01/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  یارب  بآ  یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهترهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

اب هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH، EC ترودک ، رلک ، امد ،  ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تکرش  یارب  یرارطضا  نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا  هناماس  قرب ، یزاس  هریخذ  متسیس  نویسادنوف ،

63,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,090,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:15 تعاس : 1402/04/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هس هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  ارآرهش -) ) رهم شرآ  یادتبا  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت -  ، 1445843611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت رهش 

:: 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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383739 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  نوفدم  هلول  طوطخ  یدتاک  تظافح  یاه  متسیس  شیاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  نوفدم  هلول  طوطخ  یدتاک  تظافح  یاه  متسیس  شیاپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,272,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1402/04/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

تکرش تکرش یارب   یارب بآبآ   یفیک   یفیک تاصخشم   تاصخشم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یرتماراپ   یرتماراپ   55 هاگتسیا   هاگتسیا   1414 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

هقطنم هقطنم نوفدم   نوفدم هلول   هلول طوطخ   طوطخ یدتاک   یدتاک تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 140 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003797000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383178 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناردنزام کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   8,730,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/06/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نارادساپ  راولب  یراس   ، 4814848975 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003149000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383794 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  قاروا  رد  جردنم  یصصخت  ینف و   ، یمومع طیارش  یمالعا  تاصخشم  اب  اهنآ  تاقلعتم  چیئوس و  هاگتسد  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هصقانم قاروا  رد  جردنم  یصصخت  ینف و   ، یمومع طیارش  یمالعا  تاصخشم  اب  اهنآ  تاقلعتم  چیئوس و  هاگتسد  دیرخ 2  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   813,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالماو دانسا  تبث  لک  هرادا  کنوپ  تارادا  عمتجم  نیوزق   ، 3414945675 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

یا6383067 هنایار  هکبش  یرازفاتخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نامتخاس نامتخاس هداد   هداد زکرم   زکرم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 140 ھحفص 8 
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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

یکارتشا6383183 هخرچود  متسیس  تامدخ  هدننک  هئارا  ای  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  هحفص 9)ییاسانش  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا6383731 هقطنم  قرب  تکرش  یربیاس  تارطاخم  تاعالطا و  یروانف  شیاپ  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیوفاشف دابآ  نسح  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/22   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1402/01/09  زا   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382463 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:30  سار   - 1402/01/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوفاشف دابآ  نسح  رهش  حطس  یاهریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  و  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  یشک  طخ  یکیفارت و  مئالع  دیرخ  هیهت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  26.000.000 هژورپ : رابتعا 

لایر  1.300.000.000 نیمضت : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راکنامیپ  هدهع  رب  هناماس  زا  نآ  تفایرد  هوحن  دانسا و  هیهت  هنیزه 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  هریغ  تایلام و  همیب و  لماش  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ 
.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در و  رد  یرادرهش 

لمح و تیریدم  نامتخاس  ع )  ) اضر ماما  کراپ  بنج  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  هیوفاشف -  دابآ  نسح  رهش  یر  ناتسرهش  نارهت  ناتسا  تراظن  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  دحاو  هیوفاشف   - دابآ نسح  یرادرهش  کیفارت  لقن و 

:: 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

راولب راولب یشک   یشک طخطخ   وو   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

یرس 1401/45 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383144 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1402/01/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت 3)  ) دابآربنع هزوح  دابآ  نهم  زیوک -  روحم  لیمکت 

(3  ) دیدجت  ) جونهک دارمناوید  ترایز  روحم  لیمکت 
دیدجت )  ) دابآربنع ناتسرهش  ناسگرن  کجلک -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت 

(2  ) دیدجت دابآربنع (  ناتسرهش  زجما  ناکرمگ -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت 
( دیدجت  ) نامرک تفریج -  هار  سیلپ  هاگساپ  ییاریپزاب  یزاسزاب و 

(2 دیدجت  ) نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت 
رتمولیک 40+000 یلا  رتمولیک 23+000  زا  کولب  تفریج -  روحم  ضیرعت  لیمکت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  یناشن  هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  : فلا : تکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
2

03443317523-1456 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیهت هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت   ریمعت هار   - - هار سیلپ   سیلپ هاگساپ   هاگساپ ییاریپزاب   ییاریپزاب وو   یزاسزاب   یزاسزاب روحم -  -  روحم هینبا   هینبا وو   یزاسهار   یزاسهار لیمکت   لیمکت روحم -  -  روحم لیمکت   لیمکت لماش   لماش ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
روحم روحم ضیرعت   ضیرعت لیمکت   لیمکت یظافحتسا -  -  یظافحتسا هزوح   هزوح اههار   اههار حطس   حطس ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم

99
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/21  دانسا  تفایرد   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383149 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   سار   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  یراذگاو 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشر - نیوزق هاردازآ  هزوح  یاهروحم  رد  هبقرتم  ریغ  ثداوح  اب  هلباقم  یناتسمز و  یرادهار  تایلمع  ماجنا  یارب  تالآ  نیشام  هراجا  - 

ع)  ) نینموملاریما هناخزامن  ثادحا  - 
جوآ ناتسرهش  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  شکور  یزاسهار و  تایلمع  لیمکت  - 

کیبآ ناتسرهش  عباوت  زا  کلذک  ییاتسور  هار  تلافسآ  شکور  یزاسهار و  تایلمع  لیمکت  - 
ارهز نیئوب  ناتسرهش  ینایرش  یلصا و  یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تایلمع  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 1  نامتخاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  میکح  راولب  یاهتنا  هاگتسد  دصراهچ  نیوزق -  سردآ 

سامت 02127313131 زکرم   02833241067  - 02833659499 :: 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

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: 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

6383183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  لسن 3 و 4  یکارتشا  هخرچود  متسیس  تامدخ  هدننک  هئارا  ای  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاراد یاهتکرش  زا  اذل  دیامن  مادقا  یکارتشا  هخرچود  تامدخ  هدننک  هئارا  ای  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  زا  تباین  هب 

.دیآ یم  لمع  هب  توعد  تادنتسم  لاسرا  تهج  ریز  تاصخشم  اب  یدنمناوت  نیا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  مراهچ  هقبط  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده  نابایخ  یمطاف  ریشم  نابایخ  زاریش  دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکور شکور وو   یزاسهار   یزاسهار تایلمع   تایلمع لیمکت   لیمکت هناخزامن -  -  هناخزامن ثادحا   ثادحا یناتسمز -  -  یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یارب   یارب تالآ   تالآ نیشام   نیشام هراجا   هراجا ناونع   ناونع   88 ناونع : : ناونع
تلافسآ تلافسآ
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یکارتشا یکارتشا هخرچود   هخرچود متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ هدننک   هدننک هئارا   هئارا ایای   وو   هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 111 1
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004449000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383750 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یرتم  یلصفم 4  یاه  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یرتم  یلصفم 4  یاه  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
46,757,847,262 یلام :  دروآرب 

لایر   2,337,892,363 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیسب راولب  نانمس -   ، 3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردناوید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090341000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383771 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هردناوید ناتسرهش  ناتسدرک  ناتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   437,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید   ، 6641933451 یتسپ :  دک  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   یرتم   یرتم   44 یلصفم   یلصفم یاه   یاه یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   مالعتسا   مالعتسا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401 - 1257 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهدناماس نامزاس  یراذگ  هیامرس  یاهتصرف  تهج  راذگ  هیامرس  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتامدخ و یراجت ،  ، محازم لغاشم  یهدناماس  یاههعومجم  اب  طبترم  یاهراک  بسک و  اههژورپ و  رد  یراذگ  هیامرس  هب  نادنم  هقالع  هیلک  یارب  ییانثتسا  یتصرف 

تسا هدیدرگ  ایهم  ناراذگ  هیامرس  یارب  لیذ  لودج  قبط  یراذگ  هیامرس  یاهلدم  ساسا  رب  زاریش و  رهش  فلتخم  طاقن  رد  ... 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یلخاد 230  37250792 - 09030145706 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005168000204 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383786 :: هرازه هرازه :: 1402/01/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس  هناماس  سنارفنک  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و  الاک ، نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داتس هناماس  سنارفنک  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  زیهجت و  ویتاروکد ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,869,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/07/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یراس  ، 4814896564 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  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

یهدناماس یهدناماس نامزاس   نامزاس یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس یاهتصرف   یاهتصرف تهج   تهج راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1414

داتس داتس هناماس   هناماس سنارفنک   سنارفنک وو   لرتنک   لرتنک نلاس   نلاس گنیروتینوم   گنیروتینوم متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   ویتاروکد   ویتاروکد زیهجت ،  ،  زیهجت وو   بصن   بصن الاک ، ، الاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 140 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرافح یاه  هداد  نیالنآ  لاقتنا  یرازفا  مرن  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010994 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم زا  سپ  هدومن و  مادقا  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  خرن  هئارا  مرف  ندومن  لیمکت  هب  تبسن  راک  حرش  هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  امارتحا ؛"  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  یراذگراب و  مالعتسا  یرازگرب  تهج  داتس  هناماس  رد  خرن  هئارا  مرف  راک و  حرش  یاضما  و 

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

34148326-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرافح یرافح یاه   یاه هداد   هداد نیالنآ   نیالنآ لاقتنا   لاقتنا یرازفا   یرازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 140 ھحفص 14 
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ع)  ) نینموملاریما ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  تسویپ  کرادم  قبط  تشر  نینموملاریما  زکرم  یرتویپماک  یاه  متسیس  تشادهگن  سیورسو و  یرادهگن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یموب  یاتکرش  اب  تیولوا.لیاف 

1101094350000012 زاین :  هرامش 
تشر نینموملاریما ع   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رفن 3 دادعت : 

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

تسا یمازلا  اتفا  یهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4139638459 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241724-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241724-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هدش   هدش تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط تشر   تشر نینموملاریما   نینموملاریما زکرم   زکرم یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   سیورسو   سیورسو یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یموب   یموب یاتکرش   یاتکرش اباب   تیولوا.لیاف   تیولوا.لیاف

1717

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

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

زا 140 ھحفص 15 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6382768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج لاسکی  تدم  هب   SLA قبط کی  حطس  هلاسکی  ینابیتشپ  اب  ربراک  یارب 100   License Upgrade APK SWAP نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمیق لودج  طیارش  قباطم  هنایم  دالوف  عمتجم 

1101090450001064 زاین :  هرامش 
هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 

تسیمزال هدنشورف  طسوت  الاک  هسانش  دک و  ناریا  هئارا 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337749-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی حطس   حطس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ اباب   ربراک   ربراک   100100 یارب   یارب   License Upgrade APK SWAPLicense Upgrade APK SWAP  نیمات نیمات 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 140 ھحفص 16 
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مشق یرادرهش   :: 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 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

6382884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرادا  یلام و  هچراپکی  یاه  رازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091616000063 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یراذگراب  دشاب و  یم  یقوقح  صاخشا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا  ددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یمالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  قوف  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب  دشاب و  یم  یرورض  سامت  هرامش  دیق  اب  مالعتسا  مرف  لیمکت  هئارا  تیحالص و  تکرش و 

7951999363 یتسپ :  دک  مشق ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نادیم  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220100-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35220100-076 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط یرادا   یرادا وو   یلام   یلام هچراپکی   هچراپکی یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 140 ھحفص 17 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس یزاجم  هکبش و  صصختم  سانشراک  رفن  ود  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت راک  هقباس  لاس  لقادح 5  اب 

1101003290000172 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
رفن 2 دادعت : 

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

یدربراک یاهرازفا  مرن  کیتورکیم و  تیگ ، یتروف  سوفوس ، یاهلاوریاف  وکسیس ، - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گنیروتینام پاکب و  زاس ، هریخذ  نس و  یاه  هکبش  ریو ، ما  یو  یزاس  یزاجم  - 2

09352741000 سانشراک : هرامش 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  جیرئتسا  نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000144 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
VPN هکبش تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن لاسرا  تمیق  الاک  یروف  لیوحت  ییاناوت  تروص  ردو  هعجارم  تسویپ  تاصخشم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38512776-021  ، 38511-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس یزاجم   یزاجم وو   هکبش   هکبش صصختم   صصختم سانشراک   سانشراک رفن   رفن ودود   هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 2020

SAN STORAGESAN STORAGE ناونع : : ناونع 2 12 1

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

6383270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  فانصا  دمآرد و  یزاسرهش و  هچراپکی  رازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091616000065 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یراذگراب  دشاب و  یم  یقوقح  صاخشا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا  ددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یمالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  قوف  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب  دشاب و  یم  یرورض  سامت  هرامش  دیق  اب  مالعتسا  مرف  لیمکت  هئارا  تیحالص و  تکرش و 

7951999363 یتسپ :  دک  مشق ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نادیم  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220100-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35220100-076 :: 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  تراجت  ندعم و  تعنص  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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدید رازفا  مرن  هعومجم  زا  تاکرادت  دیرخ و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000032000051 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاکرادت رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146786381 یتسپ :  دک  سراف ،  تراجتو  ندعم  ، تعنص نامزاس  ماقم  راولب 40  تایبدا  هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32359325-071  ، 32283816-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32285325-071 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط فانصا   فانصا وو   دمآرد   دمآرد وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

هاگدید هاگدید رازفا   رازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم زازا   تاکرادت   تاکرادت وو   دیرخ   دیرخ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادنتسم اب  قبطنم  دنمشوه  تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هناماس  قیرط  زا  هپس  کناب  دربراکرپ  یصاصتخا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001036000961 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
تعاس / رفن 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسم  اب  قبطنم  دنمشوه  تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هناماس  قیرط  زا  هپس  کناب  دربراکرپ  یصاصتخا  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911602-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک یکسا 1300  رپسک  سوریو  یتنآ  هلاس  ود  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000882 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تلود   تلود تامدخ   تامدخ یلم   یلم هرجنپ   هرجنپ هناماس   هناماس قیرط   قیرط زازا   هپس   هپس کناب   کناب دربراکرپ   دربراکرپ یصاصتخا   یصاصتخا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2424

ربراک ربراک   13001300 یکسا   یکسا رپسک   رپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس ودود   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  رون  مایپ  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 23 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sepitam- mc11e-dsc20 لدم روتروناک  ایدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060001000025 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسارون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
IP ایدم یتلوم  متسیسریز  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 11 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 11  هب   sepitam- mc11e-dsc20 لدم  ، روتروناک ایدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661867 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد   - ین غاب   - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38259040-083  ، 38239268-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38239268-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یاهب  مالعتسا  طیارش  حرش و  قبط   ) Corporate هخسن ینامزاس  سوریو  یتنآ  سنسیال )  ) بصن زوجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000314 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1,250 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sepitam-  mc11e-dsc20sepitam-  mc11e-dsc20 لدم   لدم روتروناک   روتروناک ایدم   ایدم ناونع : : ناونع 2626

CorporateCorporate هخسن   هخسن ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال ) ) سنسیال  ) ) بصن بصن زوجم   زوجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 140 ھحفص 21 
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ناتسزوخ ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ یامیس  ادص و  یشزومآ  یاوتحم  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005754000018 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تعاس 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسزوخ ناتسا  یامیس  ادص و  ناتسزوخ و  ینوناق  یکشزپ  طسوت  کرتشم  یشزومآ  یاوتحم  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6185914854 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یرادرهش  ینف  رتفد  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33785049-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33785049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم   :: 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

6383637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع ینف و  تنواعم  ویشرآ  هناخباتک و  دانسا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096779000005 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  نارمع  ینف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1402/03/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7136618947 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  دیدج  نامتخاس  یگدننار -  ییامنهار و  نابایخ  شبن  یقرش -  یلحاس  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220022-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220022-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یامیس یامیس وو   ادص   ادص یشزومآ   یشزومآ یاوتحم   یاوتحم تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2828

ینارمع ینارمع وو   ینف   ینف تنواعم   تنواعم ویشرآ   ویشرآ وو   هناخباتک   هناخباتک دانسا   دانسا نکسا   نکسا 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 140 ھحفص 22 
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اراتسآ یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اراتسآ یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   it دحاو یارب  راک  یورین  رفن  کی  اب  تاعالطا  یروانف  ینابیتشپ  تکرش  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دننک مادقا  ناگدننک  تکرش  یتسویپ  لیاف  قبط 

1101094824000027 زاین :  هرامش 
اراتسا یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
رفن 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391985113 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835199-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44835199-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب   itit دحاو   دحاو یارب   یارب راک   راک یورین   یورین رفن   رفن کیکی   اباب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ تکرش   تکرش مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 140 ھحفص 23 
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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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رازفا تخس  - رگشیامن - هجاب ناوخارف  دپیک  - سزلف دنتسا   ) یهد تبون  لماک  جیکپ  ددعو  تس  35 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001492 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یهد ششوپ  تاعطق  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یسررب  تسویپ  تسیل 

تیفیکاب بوغرم و  یالاک 
ههامود تخادرپ 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  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 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

6383661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000138 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس هنوگ  ره   09158433489/ دشابیم یمازلا  اتفا  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رازفا رازفا تخس   تخس -- رگشیامن رگشیامن -- هجاب هجاب ناوخارف   ناوخارف دپیک   دپیک -- سزلف سزلف دنتسا   دنتسا  ) ) یهد یهد تبون   تبون لماک   لماک جیکپ   جیکپ ددعو   ددعو تستس   3535 ناونع : : ناونع 3131

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 140 ھحفص 24 
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نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز رد  ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003087000021 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88956939-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهوردوخ تخوس  لاغتشا  تیلاعف و  هناورپ  دیدمت  رودص و  مان  تبث  هب  طوبرم  روما  هیلک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005904000023 زاین :  هرامش 

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

دادعت 2600 دادعت : 
1402/12/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8168116676 یتسپ :  دک  رایز ،  یرادرهش  جاحریم  دیهش  نابایخ  رایز  رهش  راشبآ  هداج  رتمولیک 25  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38674324-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38673221-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن فلتخ   فلتخ ممــ یاه   یاه هنی   هنی ــ مزمز ردرد   ینابیتش   ینابیتش ــ پپ هئارا   هئارا وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   راز   راز ــ فافا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگ ، ، یرادهگ ــ نن روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333

اهوردوخ اهوردوخ تخوس   تخوس لاغتشا   لاغتشا وو   تیلاعف   تیلاعف هناورپ   هناورپ دیدمت   دیدمت وو   رودص   رودص مان   مان تبث   تبث هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 140 ھحفص 25 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672242
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qg9q5ba7g4drw?user=37505&ntc=6383669
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383669?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3670747
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n6mhc894w2mfv?user=37505&ntc=6383707
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383707?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دوجوم 34  تخاسریز  زا  ینابیتشپ  یتنارتنیا و  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030319000064 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هارمه تنرتنیا  تامدخ  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 34 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861818465 یتسپ :  دک  دنزاش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف  بنج  یرهطم  داتسا  دیهش  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38226640-086  ، 38226700-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38226377-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یتینما  تاعالطا  عیاقو و  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000090 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دوجوم  3434   دوجوم تخاسریز   تخاسریز زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتنارتنیا   یتنارتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

یتینما یتینما تاعالطا   تاعالطا وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 140 ھحفص 26 
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یللملا  نیب  یاهدرادناتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000838 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درادناتسا لولس  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسرهش  تشادهب  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 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حالصیذ عجارم  زا  ار  مزال  یاهدات  دیاب  هک  دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد 

1101092512000105 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ زیلانآو  کرادم  قبط  رفن  هس  دادعت  هب  نکساو  پیات  دادرارق  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515737448 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  تشادهب  هچوک  یناقلاط  نابایخ  داهج  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38283050-081  ، 30876470-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38260530-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درادناتسا درادناتسا لولس   لولس ناونع : : ناونع 3737

رفن رفن هسهس   دادعت   دادعت هبهب   نکساو   نکساو پیات   پیات دادرارق   دادرارق تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3838

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

کنیل6382486 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یور6382847 رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds
رورس

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تفن6384036 رابنا  نزاخم   LGTG یاه متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  یراپس  یراپس  هحفص 28)نامیپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

6382556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب 03531672220- هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  تسویپ و  ینف  تاصخشم  حرش  هب  یفارگ  ومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نیزرف روپ  رتکد   09130022300

1101005066000906 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یترارح نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

روپ رتکد  یرادرب 09130022300-03531672220  هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  تسویپ و  ینف  تاصخشم  حرش  هب  یفارگ  ومرت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( نیزرف

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگ یفارگ ومرت   ومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

fepg.ir :: عبنم :: 1402/01/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یور  رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pressure transmitter 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

رورس رورس یور   یور ربرب   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   گنیروتینام   گنیروتینام سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت   solar w indssolar w inds ناونع : : ناونع 4040

pressure transmitterpressure transmitter ناونع : : ناونع 4141

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

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

6383364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یریوصت  شیاپ  متسیس  لوا  زاف  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هیارا  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  دیاب  تمیق 

دوش قاصلا  اضما و  رهم و  تسویپ  کرادم 
1101004519000323 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222282-077  ، 12220275-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  دیهد .  هئارا  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل   PA/GA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000636 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رادشه متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1402/02/05 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس لوا   لوا زاف   زاف مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

رادشه رادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  روتاربیلاک  یتلام  رژراش  یرتاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001986 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتم یتلوم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  نزاخم   LGTG یاه متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  یراپس  یراپس  نامیپ  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000225 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ خرن  داهنشیپ  تسویپ  ءاضما و  رهم و  مالعتسا  دانسا  یداهنشیپ و  خرن  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاربیلاک روتاربیلاک یتلام   یتلام رژراش   رژراش وو   یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 4444

تفن تفن رابنا   رابنا نزاخم   نزاخم   LGTGLGTG یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن یراپس   یراپس یراپس   یراپس نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 140 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تیحالص  همانیهاوگ  ذخا  تهج  کتیریا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000047 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
zeta| یکیناکمورتکلا ریژآ   | ریژآ الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هضحالم  هدش  تسویپ  تسیل  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یمانهب  یاقا  بانج  هرامش 81284289  اب  مزال  یاه  یگنهامه  تهج  تسا  دنمشهاوخ 

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 140 ھحفص 32 
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قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  مزاول  تزا و  زاگ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000281 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32302604-023 :: 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

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق هنومن  قباطم  یبرغ  ناجیابرذآ  ماد  روما  ینابیتشپ  یتلود  هناخدرس  قیرح  نالعا  هناماس  یارجا  مزاول و  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001014000811 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
_1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا بسک  تهج  .دنیامرف  تمیق  داهنشیپ  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  هیلک  تسا  دنمشهاوخ  مرتحم ،  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامرف لصاح  سامت  ( هداز میظع  سدنهم  یاقآ   ) هرامش 09144402083 اب  رتشیب 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722181-044  ، 82971-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

82972250-021 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط مزاول   مزاول وو   تزا   تزا زاگ   زاگ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4747

قیرح قیرح نالعا   نالعا هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   مزاول   مزاول نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت 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 140 ھحفص 33 
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روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  روسرپمک  بصن  یارب  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  مالقا  تسیل 

1101003010000017 زاین :  هرامش 
روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینمیا ریش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
اوه رتلیف  الاک :  مان 

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

یترارح میس  الاک :  مان 
رتم 9 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زاگ روسرپمک  الاک :  مان 

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

یهاگشیامزآ تزا  کنات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
اوه رتلیف  الاک :  مان 

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

یریگزرد ریمخ  الاک :  مان 
مرگولیک 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یداب یتنآ  الاک :  مان 

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

ینمیا ریش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ینمیا ریش  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

یداب یداب یتنآ   یتنآ -- یریگزرد یریگزرد ریمخ   ریمخ یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ تزا   تزا کنات   کنات زاگ - - زاگ روسرپمک   روسرپمک یترارح - - یترارح میس   میس اوه - - اوه رتلیف   رتلیف ینمیا - - ینمیا ریش   ریش 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 140 ھحفص 34 
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66070022-021 :: 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 هبعش 10  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  زاین  دروم  مالقاو  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090748000021 زاین :  هرامش 

نارهت هد  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ترارح روتکتد  الاک :  مان 

ددع 95 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319965535 یتسپ :  دک  هینیسح ،  بنج  کالپ 100  نایسراف  نابایخ  هگنادراهچ  نابایخ  یدیعس  هللا  تیا  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55246147-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55276869-021 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155240 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کچوک یا  هلول  روتالوزیا  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس قیرحءافطاو   قیرحءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن زاین   زاین دروم   دروم مالقاو   مالقاو مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

کچوک کچوک یایا   هلول   هلول روتالوزیا   روتالوزیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرا رب  تایلام  ماظن  یهاوگ  یتناراگ و  تامدخ و  هئارا  شورف و  زا  سپ  تامدخ  گرب  .هدوب  یناریا  دنرب  زا  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  هدوزفا 

1101096709000033 زاین :  هرامش 
روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ژارتم 2000 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاشنامرک حطس  ناگدننک  نیمات  طقف  .دوش  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ماظن  یهاوگ  یتناراگ و  تامدخ و  هئارا  شورف و  زا  سپ  تامدخ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  روشک  طاقن  ریاس  زا  یلاسرا  یاهتمیق  تاعالطا و  هب  هدوب و  رظندم 

6715615467 یتسپ :  دک  زاگ ،  تکرش  بنج  یدازآ   نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233001-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38232439-083 :: 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

شزرا شزرا ربرب   تایلام   تایلام ماظن   ماظن یهاوگ   یهاوگ وو   یتناراگ   یتناراگ وو   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ گرب   گرب .هدوب   .هدوب یناریا   یناریا دنرب   دنرب زازا   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
.دوش .دوش لاسرا   لاسرا هدوزفا   هدوزفا

5252
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001338000380 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

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

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف یاه   یاه هزاس   هزاس وو   طخطخ   لکلک   هرادا   هرادا هزیناکم   هزیناکم یاه   یاه نیشام   نیشام هلوس   هلوس قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات.دنشاب هدشرکذ  کرام  درادناتسادیاب و  ردنلیس - رذا  - رزخزاگ کانور   - ردنلیس رزخ  کرام   co2 ییولیک یناشنشتآ 6 لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت.دنشاب 42  ژراش  زور و  هب  دیلوت 

1101030092001196 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 42 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33221965-074 :: 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

رهش نیکشم  رصعیلو  ناتسرامیب   :: 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 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

6383608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  هارمه  هب   MRI نامتخاس یکیرتکلا  یتاسیسات  لیاسودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030522000200 زاین :  هرامش 

رهش نیگشم  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد  الاک :  مان 

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

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج  لیوحت  زادعب  یدقن  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  هارمه  هب   MRI نامتخاس یکیرتکلا  یتاسیسات  لیاسودیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلسوت  09395302692 سامت هرامش 

5661816653 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32533297-045  ، 32530600-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32533298-045 :: 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

co2co2 ییولیک   ییولیک 66 یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5454

دود دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5555

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

6383883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشهبیدرا 1402) نیدرورف و  هعبات ( ردانب  رهشوب و  ردنب  یاه  هطوحم  نکاما و  قیرح  ءافطا  تاسیسات  تن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000217 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000037 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779551 یتسپ :  دک  زربلا ،  یامیس  ادص و  نامزاس  یلامش  یناقلاط  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162323-026  ، 33162217-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33162217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب یاه   یاه هطوحم   هطوحم وو   نکاما   نکاما قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تاسیسات   تاسیسات تنتن   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5656

دامرف دامرف هعجارم   هعجارم هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب مالعتسا   مالعتسا هبهب   افطل   افطل ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 140 ھحفص 39 
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  لوسپک  ریاف و  یلپمآ  نادرگ ،  غارچ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000205 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادرگ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 40 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ریاف یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک وو   ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ نادرگ ،  ،  نادرگ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم  تراک  هارمه  هب  وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000412 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003238000070 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعجارم  تسویپ  هب  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3714967694 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف  شزومآ  لک  هرادا  یتالحم  دیهش  نادیم  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37201337-025  ، 37201350-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37201351-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تراک   تراک هارمه   هارمه هبهب   وکسیس   وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 5959

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6060

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادمه تسیز  طیحم  تظافح   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا میس  یب  هکبش  یزادنا  هارو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003139000059 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط  نادمه  نالتسا  لاتیجید  میس  یب  هکبش  متسیس  یحارطو  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا   - تابساحم ناوید  لک  هرادا  بنج   - یناشنشتآ یرتم   18 رهاط -  اباب  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6518699553 یتسپ : 

34235575-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34228444-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا میس   میس یبیب   هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هارو   هارو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 140 ھحفص 42 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3670811
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hs6qkgys4556q?user=37505&ntc=6382845
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6382845?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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

6382969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرظن تشادهب  زکرم  هعبات  زکارم  - هکبش رازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093614000073 زاین :  هرامش 

دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

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

یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب هنایلاس  تروص  هب  یمالعا  غلبم  هلاس  کی  تروص  هب  دابآرظن  تشادهب  زکرم  هعبات  زکارم  - هکبش رازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 09365273831 تاعالصا  بسک  تهج  دشاب  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تادنتسم 

3331916496 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  نایگنهرف  کرهش  دابآرظن  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45385005-026  ، 45385003-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45385003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رازفاتخس   رازفاتخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هشیدنا  هاگشزومآ  هکبش  ویسپ  رتسب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001101 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  nsw2010-16t2gc-poe-in لدم  16poe چیوس هاگتسد  دادعت 2  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003624000102 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس  | یریوصت رچیئوس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج سامت  هرامش  یتسپ 6846853334  دک  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  لیوحت  هام و  لقادح 24  ربتعم  تنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09376658864

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3229566-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ رتسب   رتسب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

1616 poepoe چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464

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 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

6383202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبدیابالاک.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمالاک  (. هاگتسد C9300-24UX-A)(2) لدم وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب ینفدحاودات 

1101001621000534 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

ینفدحاودات هبدیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمالاک  (. هاگتسد C9300-24UX-A)(2) لدم وکسیس  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرافغ 09122082849 .دشابیم الاک  لیوحت  زا  دعب  یراکزور  تخادرپ.دشاب 60 طبترم  تساوخرد  اب  دیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.دسرب 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبدیابالاک.دشابیم هبدیابالاک.دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.دشابیم   هنیزه.دشابیم هباشمالاک   هباشمالاک (.(. هاگتسد هاگتسد C9300 -24UX-A)(2C9300 -24UX-A)(2 )) لدم لدم وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع
.دسرب .دسرب ینفدحاودات   ینفدحاودات

6565
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  اتفا و  یهاوگ  هئارا  - یدقن - تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003016000016 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  یرادیرخ  تسویپ  تسیل  رد  روکذم  تاصخشم  دادعت و  قبط  عومجم و  تروص  هب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ناگدنهد  داهنشیپ  یوس  زا  اتفا "  تاعالطا "  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  همانیهاوگ  هئارا 

.دوب دهاوخ  یدقن  عبانم  زا  مالعتسا  نیا  دیرخ  غلبم  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هئارا 

5166618546 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  - تارباخم بنج  هینارفعز - یادتبا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339317-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33339324-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ هئارا   هئارا -- یدقن یدقن -- تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

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

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

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

6383225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  نتم 

1101004815000139 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دادرارق نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد جردنم   جردنم طیارش   طیارش وو   تاعطق   تاعطق تسیل   تسیل قبط   قبط یزاجم   یزاجم طیحم   طیحم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت  ، ، دادرارق دادرارق دقع   دقع نمض   نمض ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق نتم   نتم

6767
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بونج نهآ  هار  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 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CBS110-CISCO-24 PORT چیئوس هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000147 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  لیاف  یرازگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

09106373696 سامت : هرامش 
یراتخم داهرف 

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرشب  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجیروا وین و  یروف ، لیوحت 

.دنهد تمیق  نارهت  یاهتکرش  طقف 
1101003290000174 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
میساب |SPF هکبش تراک  |TP-Link  | یرون هکبش  هدنتسرف  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوشیم لطاب  ددرگن ، یراذگ  تمیق  مالقا  همه  رگا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09352741000 سانشراک : هرامش 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میساب میساب ||SPFSPF  هکبش هکبش تراک   تراک ||TP-LinkTP-Link  | | یرون یرون هکبش   هکبش هدنتسرف   هدنتسرف تراک   تراک ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-9915443992 هدازرغصا یاقآ  یگنهامه  - هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - تسویپ لیاف  قباطم  هکبش  مالقا  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001371000056 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش کر  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همرگ ارجا  لحم  -9915443992 هدازرغصا یاقآ  یگنهامه  - هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - تسویپ لیاف  قباطم  هکبش  مالقا  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32727801-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  رون  مایپ  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 23 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  هب   sepitam- mc11G-dsc20 لدم روتروناک  ایدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060001000026 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسارون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
IP ایدم یتلوم  متسیسریز  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  زاین  دروم  ددع  دادعت 1  هب   sepitam- mc11G-dsc20 لدم روتروناک  ایدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661867 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد   - ین غاب   - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38259040-083  ، 38239268-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38239268-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

ددع ددع   11 دادعت   دادعت هبهب     sepitam-  mc11G-dsc20sepitam-  mc11G-dsc20 لدم   لدم روتروناک   روتروناک ایدم   ایدم ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 140 ھحفص 50 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3671322
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ytv893v5h6wjr?user=37505&ntc=6383322
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383322?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672074
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7al38gkf7cwvd?user=37505&ntc=6383479
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383479?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco 2960 24pcl poe چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000132 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ طبترم  هموزر  یاراد  ربتعم  یاهتکرش  زا  -PCL POE لدم طقف.هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت  - ههام ربتعم 18 یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / دریگیم تروص 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6383496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق.تسویپ تامازلا  دادرارق و  سیون  شیپ  طیارش  ساسارب  هقلح )  65  ) رتم ژارتم 240563  هب   cat 6 utp هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش دیق  هناماس  رد  یلک 

1101001017000883 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمئاق 64572763 یاقا  سانشراک  هرامش.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  تامازلا  لیاف  رد  هدش  ناونع  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco 2960  24pcl poecisco 2960  24pcl poe چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272

(( هقلح هقلح   6565  ) ) رتم رتم ژارتم  240563240563   ژارتم هبهب     cat 6  utpcat 6  utp هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

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

6383500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یزادنا  هار  بصن و  SAN Switch و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000018000012 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  ددرگ - لاسرا  تمیق  داهنشیپ  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001604 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو     SAN SwitchSAN Switch ناونع : : ناونع 7474

وکسیس وکسیس 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 140 ھحفص 52 
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001314000155 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لقن  لمح و 
.دوش هئارا  تمیق  نآ  ساسا  رب  دوش و  هجوت  تسویپ  رد  الاک  تاصخشم  هب  افطل 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7676

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

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق سیون  شیپ  رد  دوجوم  ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  گت  ددع  هارمه 50  هب  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001017000884 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نیمراگ ( | یناهج بای  تیعقوم  متسیس   ) GPS هدنریگ الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  یمسر  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  اضما و  لیمکت  دادرارق  سیون  شیپ  ینیسح 64572521-75358101  یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ینف  تست  تهج  هنومن  کی  لاسرا  .ددرگ  یرازگراب  هناماس 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گتگت ددع   ددع   5050 هارمه   هارمه هبهب   ینابهگن   ینابهگن وو   تشگ   تشگ هاگتسد   هاگتسد   2 020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 140 ھحفص 54 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ) رهشوب تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج  وکسیس  رتور  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095166000358 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا الاک  لیوحت  لحم  - دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - دوش دیق  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع سامت 09171788667  هرامش  - دشاب یم  دیحوت  ناتسرامیب  مج  ناتسرهش  رهشوب 

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یبناج - مالقا  دراه و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000145 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یبناج - مالقا  دراه و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6121525-025  ، 36361211-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس رتور   رتور سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

یبناج یبناج مالقا   مالقا وو   دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000114 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه تراک  الاک :  مان 
ددع 100,000 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تراک   تراک ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: 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 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

6383865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000035 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
TP-Link|PCI EXPRESS  | یرون هکبش  هدنریگ  تراک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779551 یتسپ :  دک  زربلا ،  یامیس  ادص و  نامزاس  یلامش  یناقلاط  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162323-026  ، 33162217-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33162217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TP-Link |PCI  EXPRESSTP-Link |PCI  EXPRESS  | | یرون یرون هکبش   هکبش هدنریگ   هدنریگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6383873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهدب لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ار  یناراب  سکاب  اه و  چیئوس  اه و  نتنآ  دیاب  هدنش  ورف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093676000043 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

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

رالوژام قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوژام رالوژام قرب   قرب ولبات   ولبات -- هکبش هکبش چوس   چوس -- ییویدار ییویدار نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 8282

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

6384018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یرون  ربیف  مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006582 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مدوم الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  بلاق  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هارمهب  گولاتاک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  هدوب و  رادیرخ  رابنا  برد  لیوحت 

دشاب یم  هام ) هزاب 3  یلایر (  یرابتعا و  تروصب  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23911-061341  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیل6382486 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشر6382507 نینموملاریما  زکرم  یرتویپماک  یاه  متسیس  تشادهگن  سیورسو و  یرادهگن  تامدخ 
.دشابیم یموب  یاتکرش  اب  تیولوا.لیاف  رد  هدش  تسویپ  کرادم  قبط 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6382958 یزاجم  هکبش و  صصختم  سانشراک  رفن  ود  هب  هحفص 14)زاین  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6383302 رادم  هحفص 73)نیرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلود6383445 تامدخ  یلم  هرجنپ  هناماس  قیرط  زا  هپس  کناب  دربراکرپ  یصاصتخا  تامدخ  هئارا 
دنمشوه

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6383638  it دحاو یارب  راک  یورین  رفن  کی  اب  تاعالطا  یروانف  ینابیتشپ  تکرش  هحفص 14)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف مدوم   مدوم 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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رد6383669 ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا 
یرازفا مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6383798 دوجوم 34  تخاسریز  زا  ینابیتشپ  یتنارتنیا و  دناب  یانهپ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6383864 رادم  نیبرود  POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هحفص 73)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناور  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000092 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسدنهم ینف  سانشراک  طسوت  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناور ناور ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 140 ھحفص 60 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  لودج  قباطمدهشم  هاگتسیا  ناور  یاه  نویزیولت  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000123 زاین :  هرامش 

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

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیلاعف زا  یهاگآ  تهج.تسویپ  ینف  تاصخشم  لودج  قباطم  راکو  ههام  هسادودح  تخادرپدهشم  هاگتسیا  ناور  یاه  نویزیولت  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09390300882 و05132004176 یلوچگنس سدنهم  یاقآ  طبترم  ینف  سانشراک 

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

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

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا ناور   ناور یاه   یاه نویزیولت   نویزیولت ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 140 ھحفص 61 
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6382751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  ریغتم  مایپ  یاهولبات  یارب  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000091 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رون لوژام  الاک :  مان 

ددع 64 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رون لوژام  الاک :  مان 
ددع 350 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
تردق لباک  الاک :  مان 
رتم 1,000 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 108 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یارب   یارب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 140 ھحفص 62 
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راوس هلیب  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 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

6382725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عطقنم رتمولیک  دتمم و 9  رتمولیک   12  ) حلاصم اب  هارمه  رهش  حطس  یاهنابایخ  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005725000075 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  راوس  هلیب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
رتمولیک 9 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
راوس هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( عطقنم رتمولیک  دتمم و 9  رتمولیک   12  ) حلاصم اب  هارمه  رهش  حطس  یاهنابایخ  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5671835438 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یلصم  نادیم  راوس  هلیب  ناتسرهش  لیبدرا  ناتسا  راوس ،  هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32820552-045  ، 32825353-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32825353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دیدجت  یراس - ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  ینتب  لودج  بصن  هیهت و  لیردراگ و  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000607 زاین :  هرامش 

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

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( عطقنم عطقنم رتمولیک   رتمولیک   99 وو   دتمم   دتمم رتمولیک   رتمولیک   1212  ) ) حلاصم حلاصم اباب   هارمه   هارمه رهش   رهش حطس   حطس یاهنابایخ   یاهنابایخ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8787

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ینتب   ینتب لودج   لودج بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 140 ھحفص 63 
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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 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

6382875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم اب  یتسویپ  دادرارق  یصوصخ و  طیارش  ربارب  - هیمورا هقطنم 5  یرادرهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000418 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  13300 دادعت : 
1401/12/28 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

33431301-044  ، 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

دابآرظن ناتسرهش  نامکنت  شخب  دابآ  ترصن  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج 15*40*50 کت  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095418000002 زاین :  هرامش 

دابارظن ناتسرهش  نامکنت  شخب  دابا  ترصن  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا مدع  دشاب .  یم  یمازلا  اضما  یهاوگ  نینچمه  تمیق و  ناگنهد  داهنشیپ  روآ  دهعت  اضما  رهم و  اب  هدش  یراذگراب  کرادم  دانسا و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  یداهنشیپ  تمیق  لاطبا  بجوم  هدش  رکذ  کرادم 

3133434343 یتسپ :  دک  دابآترصن ،  یرایهد   - یلامش   2 نابایخ نامکنت  رهش  دابآرطن  ناتسرهش  - زربلا دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44632666-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44632666-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 8989

5050 ** 4040 ** 1515 لودج   لودج کتکت   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط رتم  ژارتم 272  هب  هیموصعم ) هاگیاپ   ) ینتب هتخاس  شیپ  یاهراوید  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005263000036 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  تمدخ  مان  دک و  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتسویپ  کرادم  قبط  تسیاب  یم  ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  بصن  - 2

3713646793 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یوک 7 ،   شبن  یلحاس ، )  ) یناساول دیهش  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37708184-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37707758-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6383121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت هشال 40  گنس   / نت هتسش 30  هسام  لماش  ینسمم  ناتسرهش  روهام  روحم  گندزیت  لپ  ریمعت  تهج  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نت نامیس 3  /

1101001044001148 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
نت 73 دادعت : 

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

:: 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

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

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوط لوط رتم   رتم   272272 ژارتم   ژارتم هبهب   ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ یاهراوید   یاهراوید بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

نامیس  33 نامیس  / / نتنت   4040 هشال   هشال گنس   گنس  / / نتنت   3030 هتسش   هتسش هسام   هسام لماش   لماش ینسمم   ینسمم ناتسرهش   ناتسرهش روهام   روهام روحم   روحم گندزیت   گندزیت لپلپ   ریمعت   ریمعت تهج   تهج حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نتنت

9292
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تشدلپ 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 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

6383198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090975000025 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدلپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  3205 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تشدلپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5877155945 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  تشدلپ  ناتسرهش  تشدلپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34285637-044  ، 34283080-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34283077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گرب  ربارب  یتاعالطا  یاهولبات  شوقن  رغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005784000106 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لقنو  لمح  هنیزه  رها - رهش  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44232403-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9393

یتاعالطا یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات شوقن   شوقن رغت   رغت ناونع : : ناونع 9494

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 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

6383396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  هبترم  بصن 1 هارمهب  فیدر  یا 8  هداج  ینمیا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000533 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریگ تعرس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  هیلخت  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  45 تخادرپ یفیصوت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

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

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ لودجو  تاصخشم  قبط  اه  گنربشدشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراکدات  هبددرگاضماورهم 

1101005785000185 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یراذگ تمالع  گنر  الاک :  مان 
رتیل 1 دادعت : 

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

هبددرگاضماورهم لیمکت  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ لودجو  تاصخشم  قبط  اه  گنربشدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراکدات 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط هبترم   هبترم 11 بصن   بصن هارمهب   هارمهب فیدر   فیدر   88 یایا   هداج   هداج ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9595

گنربش گنربش عاونا   عاونا بسچ -  -  بسچ مکمک   نوفلس   نوفلس دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

ناتسا6382751 ریغتم  مایپ  یاهولبات  یارب  تاعطق  هحفص 60)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6382959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ و لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  3 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 

1101003636000065 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 23 دادعت : 

1402/01/25 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

هبعش 3 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 بصنو   بصنو تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو هب  هجارم  هب  دیدزاب  تهج  ناتسا -  یموب  تیولوا  ربتعم -  یتناراک  اب  هارمه  تفاشو  بوغرم  روتوم  اب  یدالوف  هرکرک  ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادا

1101091906000002 زاین :  هرامش 
جدننس ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یا هرکرک  برد  الاک :  مان 
عبرم رتم  4 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615683659 یتسپ :  دک  بالقتنا ،  هار  راهچ  زا  رت  ناپ  بالقنا  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225367-087  ، 33169414-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33177992-087 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(GATEWAY) هاگدورف یسرزاب  کمک  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000949 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لدم 6040 |X Ray  | سکیا هعشا  اب  فیک  نادمچ و  یسرزاب  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

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

07431924284 سانشراک تسیمازلا  تسویپ  مالعتسا  قبط  ینف  داهنشیپ  هئارا  (GATEWAY) هاگدورف یسرزاب  کمک  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31921362-074  ، 32222772-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223334-074 :: 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

تفاشو تفاشو بوغرم   بوغرم روتوم   روتوم اباب   یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9898

(( GATEWAYGATEWAY )) هاگدورف هاگدورف یسرزاب   یسرزاب کمک   کمک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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

6383412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ و لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  3 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 

1101003636000066 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1402/01/25 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

هبعش 3 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

وو یتسویپ   یتسویپ لودج   لودج حرش   حرش هبهب   ناتسا   ناتسا هبعش   هبعش   33 یارب یارب یرارطضا   یرارطضا عقاوم   عقاوم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد بصنو   بصنو تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
PDFPDF لیاف لیاف تروصب   تروصب هدش   هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب

100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ - رد  هدش  رکذ  ینف  دراوم  عیمج  تیاعر  اب  یتساوخرد  بعش  تهج  تانبرک  یلپ  هرکرک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سدق کرهش  رون  دالیم  نارادزرم -  - نهآ هار  کرهش  بعش 

1101094769000123 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  هب  رجنم  هجوت  مدع  تسیمازلا و  تسویپ  لیاف  طیارش  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44264520-021 :: 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

نارهت سناژروا  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 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

6383567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف ور  رفن  برد  هارمه  هب  بوچراچ  یقرب و  یا  هرکرک  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000339 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  27 دادعت : 
1402/01/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- راک مامتا  زا  دعب  ههام  ود  تخادرپ  - دوش هعلاطم  ( داعبا  ) همیمض لیاف  - یمازلا روتکاف  شیپ  - ناگیار الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44896347-021 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1

یزلف یزلف ورور   رفن   رفن برد   برد هارمه   هارمه هبهب   بوچراچ   بوچراچ وو   یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد تخاس   تخاس 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 140 ھحفص 71 
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپ  رد  حرش  قباطم  کیتاموتا  برد  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000403 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هدهع  هب  ناتسرامیب  لحم  رد  بصن  لیوحت و  ات  اه  هنیزه  هیلک  هناماس .  تسویپ  رد  حرش  قباطم  کیتاموتا  برد  ددع  کی  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زور  هنیزه 45  تخادرپ  دشاب و  یم 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665652-013  ، 33663125-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 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

6383840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهعرب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یسرزاب  تیگ  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1101003143001314 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما بایزلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هناماس رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهعرب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  الاک  مان  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یسرزاب  تیگ  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22124905-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

یسرزاب یسرزاب تیگ   تیگ لکلک   هرادا   هرادا 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 140 ھحفص 72 
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هپس کناب   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  قبط  اقیقد  تانبرک  یلپ  یقرب  هرکرک  ددع  هدفه  .تسا 17/ هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003255000011 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  17 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ کرادم  قبط  اقیقد  تانبرک  یلپ  یقرب  هرکرک  ددع  هدفه  .تسا 17/ هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413664339 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  - یدازآ نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227111-028  ، 33222831-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33224131-028 :: 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  2525   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسویپ .تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط اقیقد   اقیقد تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ددع   ددع هدفه   هدفه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 140 ھحفص 73 
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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 13 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6382486 :: 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 

1101003523001138 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس یاهرابنا  رد  عقاو  ششوپ  تحت  هتسبرادم  نیبرود  یاه  متسیس  دیرخ  تازیهجت و  لیاسو و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001315000020 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ نایاش  ددرگ  مادقا  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک  یراذگراب  هب  تبسن  اهب  مالعتسا  طیارش  قیقد  هعلاطم  نمض  افطل  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هدافتسا  تاصخشم ))  تمیق و  داهنشپ   )) لیاق زا  تسا  یمازلا  یداهنشیپ  خرن  مالعا  تهج  تسا 

7143863544 یتسپ :  دک  هرامش 10 ،  هچوک  شبن  یبونج ، نوران  نابایخ  هنچنچ ، هارراهچ  مج ، ماج  نابایخ  زاگ ، نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290446-071  ، 32290382-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32292969-071 :: 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

رتنیرپ رتنیرپ ،، ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ،، لاوریاف لاوریاف ،، رنکسا رنکسا ،، چیئوس چیئوس ،، رورس رورس ،، هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 106106

ینامزاس ینامزاس یاهرابنا   یاهرابنا ردرد   عقاو   عقاو ششوپ   ششوپ تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ وو   تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو 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 140 ھحفص 74 
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یراجاغآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  رهش  حطس  رد  یتراظن  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000100 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  یهگآ  رد  تکرش  تنامض  روتکاف و  شیپ  یتسویپ و  تمیق  داهنشیپ  مالعتسا و  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  همان  تنامض  یتسویپ و 

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یلم  کناب  تاناما  قودنص  ییاشگراک و  بعش  یتینما  متسیس  یناسر  زورب  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004202000098 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رادشه متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشوب ناتسا  یلم  کناب  تاناما  قودنص  ییاشگراک و  بعش  یتینما  متسیس  یناسر  زورب  زیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321691-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33321698-077 :: 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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رهش   رهش حطس   حطس ردرد   یتراظن   یتراظن هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   99 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 108108

کناب کناب تاناما   تاناما قودنص   قودنص وو   ییاشگراک   ییاشگراک بعش   بعش یتینما   یتینما متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 140 ھحفص 75 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004787000012 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813673119 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  عماج _  دجسم  شبن  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215440-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33230466-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم یرادرهش   :: 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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6382603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   ) itr تیال راتسا  تلوب  سکیف  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050026000241 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار هگرب  سپس  دنک  تبث  دروم  ره  یولج  رد  ار  دوخ  رظن  دم  یاه  تمیق  هدومن ، تنیریپ  ار  تسویپ  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  یضاقتم  نمض  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تبث  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  نایاپ  رد  دیامن  یراذگراب  نکسا و 

.

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220143-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

itritr تیال   تیال راتسا   راتسا تلوب   تلوب سکیف   سکیف نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیوزق

نیوزق 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

6382636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت 101و  ازخا لحمزا  رابتعاو  تبث  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  اب  نیبرود  ددع  را و 36 یو  ید  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  دانسا  رودص  یتناراگ  یاراد  لحم و  رد 

1101003169000074 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

هنازخ دانسا  لحمزا  رابتعا  نیمات  تسا و  هدش  تبث  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  اب  نیبرود  ددع  را و 36 یو  ید  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لیوحت  زا  سپ  هنازخ  دانسا  رودص  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لحم و  رد  لیوحت  101و  ازخا

3415846476 یتسپ :  دک  یتسد ،  عیانص  نابایخ  شبن  اردصالم  نابایخ  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33688555-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33688555-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004787000013 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813673119 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  عماج _  دجسم  شبن  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215440-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33230466-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ددع   ددع 3636 وو   رارا   یویو   یدید   هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 113113

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا   ) ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  تسیل و  قباطم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030013000018 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  تسیل و  قباطم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841915116 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نابعش  همین  ناتسرامیب  یوربور  نارادساپ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347881-011  ، 3381-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33347875-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6382899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000121 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** ددرگ هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف تفایرد  تهج  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  تمیق  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تساوخرد  هدوب و  هباشم  ًالماک  هدش  هدافتسا  یالاک  مان 

( دشاب یم  یمازلا  ) .ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  سردآ  هب  دهعت  دیدزاب و 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرزاب یسرزاب نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

کناب کناب هعومجم   هعومجم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت تباب   تباب ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: 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 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

6382938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  هارمه  تازیهجت  اب  هاگتسد  دادعت 10  درونجب  رد  هرادا  لحم  رد  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001596000012 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  قبط  هارمه  تازیهجت  اب  هاگتسد  دادعت 10  درونجب  رد  هرادا  لحم  رد  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413813634 یتسپ :  دک  هدیمهف ،  زومآ و  شناد  هار  راهچ  لصاف  دح  سردم  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248928-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32246839-058 :: 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

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2- لاناک تشه   NVR هاگتسد  2- نژیو کیاه  گم  تلوپ 6  نیبرود  ددع  10- نژیو کیاه  لدم  گم  ماد 4  نیبرود  ددع  40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ) لاناک ود  یس و   NVR نیبرود ددع 

1101004787000014 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 54 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

NVR نیبرود ددع   2- لاناک تشه   NVR هاگتسد  2- نژیو کیاه  گم  تلوپ 6  نیبرود  ددع  10- نژیو کیاه  لدم  گم  ماد 4  نیبرود  ددع  40 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) لاناک ود  یس و 

9813673119 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  عماج _  دجسم  شبن  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215440-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33230466-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

تشه تشه   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد   22 نژیو -  -  نژیو کیاه   کیاه گمگم     66 تلوپ   تلوپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1010 نژیو -  -  نژیو کیاه   کیاه لدم   لدم گمگم   ماد  44   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع 4040 دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) لاناک لاناک ودود   وو   یسیس     NVRNVR نیبرود   نیبرود ددع   ددع   22 لاناک -  -  لاناک

1 171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس دیدج  رهش  فالتخا  لح  یاروش  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هدرن و  یگنس و  شوپرد  بصن  ییارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001384000064 زاین :  هرامش 

دنهس دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5331741133 یتسپ :  دک  دنهس ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  دنهس  دیدج  رهش  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437701-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33434770-041 :: 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

لمآ نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب 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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یتسویپ  هگرب  رد  دیرخ  تساوخرد  هگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095031000028 زاین :  هرامش 

لمآ نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ هگرب  رد  هدنشورف  اضما  رهم و  دوش  هتشون  اهب  مالعتسا  هگرب  رد  هدنشورف  هرامشدشابیم  هدنشورف  اب  یرب  راب  باهذ و  بایا و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رایش یاقآ  09119102785 هدننک تساوخ  رد  اب  سامت  هرامش  دشاب 

4616499999 یتسپ :  دک  یایرد 23 ،  بنج  یلمآ  –  بلاط  نابایخ  لمآ –  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44299073-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44260062-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   هدرن   هدرن وو   یگنس   یگنس شوپرد   شوپرد بصن   بصن ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 118118

POEPOE  چیئوس چیئوس لاناک -  -  لاناک   4040 ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد  -  - IPIP لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   44 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 140 ھحفص 80 
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورناوج 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 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

6383275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000168 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  تسیاب  یم  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی کر 6  -8TB دراه - هکبش لباک  - چیئوس -NVR هتسب رادم  نیرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  تساوخرد 

1101001331000504 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1402/01/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاحسامت  هرامش 09361443045 هب  یردفص  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 120120

هتسب هتسب رادم   رادم نیرود   نیرود ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 140 ھحفص 81 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3670913
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عوطقم  ) ناتسا یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000259 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250997-038 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6383464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصن  تازیهجت  چیئوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000586 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
31137377 یناشخر : سانشراک   09153482436: یلع هجاوخ  یاق  تسا آ  هباشم  دک  ناریا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( عوطقم عوطقم  ) ) ناتسا ناتسا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 140 ھحفص 82 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3671900
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا تهج  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001566000019 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

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

یکیرتکلا زیرپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  روتکاف  رد  لماک  تاحیضوت  .دشاب  یم  دهشم  رد  الاک  لیوحت  .دوش  تقد  تاحیضوت  ریاس  هب  رطس  ره  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185956311 یتسپ :  دک  راک ،  هرادا  یوربور  یقداص -  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269061-051  ، 37265833-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37244680-051 :: 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

ارجا ارجا تهج   تهج یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 140 ھحفص 83 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000033 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32750150-058 :: 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

DCH-Z120DCH-Z120 لدم   لدم ||ZOSIZOSI  | | یتینما یتینما نیبرود   نیبرود 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 :

زا 140 ھحفص 84 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ  هچباتک  رد  جردم  طورش  هیلک 

1101091863001829 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 100 دادعت : 

1402/07/19 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  رازگرب  مالیا  ناتسرهش  رد  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : هژورپ لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج  یگنهامه  تهج  ناسانشراک  سامت  هرامش 

09183344509 هارمه :  یلخاد 2404 –  - 0833311 یناخیدهم :  هلا  تجح  یاقآ 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   ارجالا   ارجالا مزال   مزال تسویپ   تسویپ هچباتک   هچباتک ردرد   جردم   جردم طورش   طورش هیلک   هیلک راجیب   راجیب گنت   گنت یرادا   یرادا شخب   شخب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 140 ھحفص 85 
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زربلا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب / دادعت اب  قباطم  زربلا  سناژروا 115  زکرم  رد  هدافتسا  تهج  هطوبرم  تاقلعتم  هارمه  هب  ینوریبو  یلخاد  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.همیمض یتسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشمو 

1101091361000109 زاین :  هرامش 
زربلا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

/ هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  / دشابیم یمازلا  یتساوخرد  تسیل  اب  قباطم  اقیقد  مالقا  هئارا  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  جرک ،  سناژروا  زکرم  رصع  یلو  راولب  یبونج  یداژن  کین  نابایخ  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3154686681

32533344-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32533344-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6383864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  POE تروپ هکبش 24  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050381000099 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6441744557 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  یتایلام  روما  هرادا  لپ ، بنج  نارمچ ، دیهش  نابایخ  درگنسوس ، ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36750685-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36746325-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   ینوریبو   ینوریبو یلخاد   یلخاد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود POEPOE  تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 140 ھحفص 86 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672110
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j7gws5q3xkgrv?user=37505&ntc=6383636
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383636?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qcfa96gdms765?user=37505&ntc=6383864
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383864?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000191 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 02636182258 دامن  تمیق  نالعا  ییامناج  هشقن  نعت  زا  سپ  تسا و  یمازلا  دیدزاب  هتسبرادم - یاه  نیبرود  ضیوعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36182258-026  ، 88801692-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشناد6383364 یریوصت  شیاپ  متسیس  لوا  زاف  مزاول  هحفص 28)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6383464 رادم  نیبرود  بصن  تازیهجت  چیئوس و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6383636 تاقلعتم  هارمه  هب  ینوریبو  یلخاد  هتسبرادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ضیوعت   ضیوعت 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیاه6382964 گم  تلوپ 6  نیبرود  ددع  10 نژیو -  کیاه  لدم  گم  ماد 4  نیبرود  ددع  40 دیرخ : 
قبط  ) لاناک ود  یس و   NVR نیبرود ددع   2 لاناک -  تشه   NVR هاگتسد  2 نژیو - 

( تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6383302 رادم  هحفص 73)نیرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تامدخ و6383236 هئارا  شورف و  زا  سپ  تامدخ  گرب  .هدوب  یناریا  دنرب  زا  قیرح  مالعا  متسیس 
.دوش لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ماظن  یهاوگ  یتناراگ و 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف6383318 یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هزیناکم  یاه  نیشام  هلوس  قیرح  مالعا  تایلمع و  هحفص 32)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 140 ھحفص 88 

mailto:info@hezarehinfo.net
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000445 زاین :  هرامش 

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

ددع 190 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  تیلوعسم  هنیزه و 

.ددرگ تیاعر  داهنشیپ  رد  هعلاطم و  تسویپ  ینف  تامازلا 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 140 ھحفص 89 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسیل  قبط  رهشرذآ  زکرم  یراکشوج  هاگراک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000105 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینوسارتلا شوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یدقن  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرورض  مالعتسا  مرف  لیمکت 

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32859364-041  ، 32898931-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم6382627 نامتخاس  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 32)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6382708 حرش  قبط  مزاول  تزا و  زاگ  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6382910 نالعا  هناماس  یارجا  مزاول و  نیمات  هحفص 32)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6383160 قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  زاین  دروم  مالقاو  مزاول  هحفص 32)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تامدخ و6383236 هئارا  شورف و  زا  سپ  تامدخ  گرب  .هدوب  یناریا  دنرب  زا  قیرح  مالعا  متسیس 
.دوش لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ماظن  یهاوگ  یتناراگ و 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف6383318 یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هزیناکم  یاه  نیشام  هلوس  قیرح  مالعا  تایلمع و  هحفص 32)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک کینوسارتلا -  -  کینوسارتلا شوج   شوج هاگتسد   هاگتسد تازیهجت :  :  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 140 ھحفص 90 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3671685
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tl5qgtbf55q3a?user=37505&ntc=6383535
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383535?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

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

6383388co2 ییولیک یناشنشتآ 6 هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ6383399 هحفص 7)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6383535 افطا  لوسپک  کینوسارتلا -  شوج  هاگتسد  تازیهجت :  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ردنب6383883 یاه  هطوحم  نکاما و  قیرح  ءافطا  تاسیسات  تن  هحفص 32)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6383991 شتآ  لوسپک  ریاف و  یلپمآ  نادرگ ،  غارچ  عاونا  هحفص 32)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هچباتک6383634 رد  جردم  طورش  هیلک  راجیب  گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا 
.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ 

هحفص 73) 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

نامتخاس6383160 قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  زاین  دروم  مالقاو  مزاول  هحفص 32)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6383608 هحفص 32)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6382796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب درازیو  یمشچ  / وگدنلب // وزیپ ریژآ  / وگدنلب رواک  / 12v رشالف یتارباخم / جوز  ود  لباک  / سکینوریاپ یتراک  میس  ریگدزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف اب  لمح  /5AH یرتاب / هیاپ

1101092130000241 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ینفلت ریگدزد  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

یتاسیسات لباک  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
لزنم ریگدزد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

وگدنلب لفاب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
وگدنلب هبعج  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

برد یمشچ  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
یساکع شالف  غارچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/5AH یرتاب / هیاپ اب  درازیو  یمشچ  / وگدنلب // وزیپ ریژآ  / وگدنلب رواک  / 12v رشالف یتارباخم / جوز  ود  لباک  / سکینوریاپ یتراک  میس  ریگدزد   :: 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

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اباب درازیو   درازیو یمشچ   یمشچ // وگدنلب وگدنلب //// وزیپ وزیپ ریژآ   ریژآ // وگدنلب وگدنلب رواک   رواک / / 1212 vv  رشالف رشالف یتارباخم / / یتارباخم جوز   جوز ودود   لباک   لباک // سکینوریاپ سکینوریاپ یتراک   یتراک میس   میس ریگدزد   ریگدزد ناونع : : ناونع
55 AHAH یرتاب یرتاب // هیاپ هیاپ

132132
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ریژآ6382796 / وگدنلب رواک  / 12v رشالف یتارباخم / جوز  ود  لباک  / سکینوریاپ یتراک  میس  ریگدزد 
5AH یرتاب / هیاپ اب  درازیو  یمشچ  / وگدنلب // وزیپ

هحفص 91) ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Alpha a7 2 لدم  Sony نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005235000015 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دزی هدننک  نیمات  - دزی لیوحت  - هدوزفا شزرا  یاراد  روتکاف  - یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916973881 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  نیزنب -  پمپ  یورب  ور  داژنکاپ -  دیهش  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37253370-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37252680-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Alpha a7 2Alpha a7 2 لدم   لدم   SonySony نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133
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زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  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 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

6382830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب  یراکش  یمشچ  ود  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000168 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یموجن نیبرود  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف یراددوخ  هباشم  یاهلدم  هئارا  زا  ددرگ  دیئات  اضما و  رهم ، امتح  اه  تسویپ  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165693173 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  یتعنص  کرهش  بنج  - رذوبا ناتسرامیب  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490645-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34490645-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایناریا نامتخاس  هزاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور   3 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوحم ژاتنوم -  یاهنلاس 1 و 4  یلم -  روتوم  ژاتنوم  نلاس  گنر 2 -  - 1  - گنر رابنا 27 و 44 -  نئوژز ) رد   ) نلاس و یسکوپا  یارجا  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راذگاو طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  لایر  درایلیم  یبیرقت 140  دروآرباب  هجرد 4  نیبرود 360  نویساربیلاک  فک  ژاتنوم 1 -  نلاس  تاعطق  گنیتیک  یلامش و  کیتسجل 

دیامن

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 10/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما   4  ، ناتسلگ شبن  یبونج  رگتیچ  خ  وردوخ ، ناریا  راولب  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 14   :: سردآ سردآ

44195798 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراکش یراکش یمشچ   یمشچ ودود   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 134134

وو  44   11 یاهنلاس   یاهنلاس یلم -  -  یلم روتوم   روتوم ژاتنوم   ژاتنوم نلاس   نلاس  -  - 22 گنر   گنر - - 11  - - گنر گنر وو  4444 -  -  رابنا  2727   رابنا نئوژز ) ) نئوژز ردرد    ) ) وو نلاس   نلاس یسکوپا   یسکوپا یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
کیتسجل کیتسجل هطوحم   هطوحم ژاتنوم -  -  ژاتنوم

135135
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یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  زنل  نیبرود و  دیرخ  مالعتسا  هباشم -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09353273606 -  05135003141 سامت : نفلت 

1101030122000085 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

یساکع نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نیبرود زنل  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زنل زنل وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 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

6383632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب ملیف  یساکع –  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  هدش  نعت  یالاک  ) تسویپ تازیهجت  تاصخشم و  اب  زنل 18-135  هارمه  هب   90D نناک  dslr نیبرود

1101001298000060 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ًاددجم  سامت ) هرامش  ءاضما و  رهم ، ) لیمکت زا  سپ  تفایرد و  ار  تسویپ  کرادم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  شریذپ  لباق  تسویپ  کرادم  نودب  تمیق  داهنشیپ 

9717733335 یتسپ :  دک  تلم ،  کناب  یتسرپرس  بنج  ریت -  متفه  نابایخ  یتالحم -  دیهش  نابایخ  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448858-056  ، 32049058-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32049329-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  تسویپ  تاصخشم  اب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000074 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا زا  دعب  هیوست  .دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.راد رابنا  دات  الاک و 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711054-076  ، 33711028-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33711028-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف یساکع  –   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 137137

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000574 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیل6382486 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6382509 عقاو  ششوپ  تحت  هتسبرادم  نیبرود  یاه  متسیس  دیرخ  تازیهجت و  لیاسو و  هیهت 
ینامزاس یاهرابنا 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6382522 رهش  حطس  رد  یتراظن  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، 
یتسویپ مالعتسا  ینف و  تاصخشم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6382554Alpha a7 2 لدم  Sony هحفص 13)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

یفارگ6382556 ومرت  هحفص 28)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6382593 هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6382603itr تیال راتسا  تلوب  سکیف  نیبرود  تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6382636 ددع  را و 36 یو  ید  هاگتسد  ود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 139139

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

یتینما6382778 نیبرود  هحفص 73)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراکش6382830 یمشچ  ود  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یسرزاب6382843 نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6382899 هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  هحفص 73)تباب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6382938 نیبرود  بصنو  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیاه6382964 گم  تلوپ 6  نیبرود  ددع  10 نژیو -  کیاه  لدم  گم  ماد 4  نیبرود  ددع  40 دیرخ : 
قبط  ) لاناک ود  یس و   NVR نیبرود ددع   2 لاناک -  تشه   NVR هاگتسد  2 نژیو - 

( تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نلاس6383111 گنر 2 -  - 1  - گنر رابنا 27 و 44 -  نئوژز ) رد   ) نلاس و یسکوپا  یارجا  هیهت و  تایلمع 
کیتسجل هطوحم  ژاتنوم -  یاهنلاس 1 و 4  یلم -  روتوم  ژاتنوم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

نامتخاس6383130 هتسبرادم  نیبرود  هدرن و  یگنس و  شوپرد  بصن  ییارجا  هحفص 73)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6383139POE چیئوس لاناک -  ریواصت 40  طبض  هاگتسد   - IP لسکیپ اگم  هحفص 73)نیبرود 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6383302 رادم  هحفص 73)نیرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6383371( عوطقم  ) ناتسا یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 73)دیرخ 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل6383410 نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6383464 رادم  نیبرود  بصن  تازیهجت  چیئوس و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ارجا6383495 تهج  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6383600DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6383632 ملیف  یساکع –  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم6383636 تاقلعتم  هارمه  هب  ینوریبو  یلخاد  هتسبرادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6383665 هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 13)نیبرود6383854 نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6383864 رادم  نیبرود  POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هحفص 73)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6384015 یاه  نیبرود  هحفص 73)ضیوعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتسکا دراه  تلبت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000459 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تلبت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قبط  تمیق  مالعا  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  لخاد ،  تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ  مالعتسا 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412673-081  ، 384120-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا دراه   دراه وو   تلبت   تلبت ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 140 ھحفص 99 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3670261
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xlmh5f3ww6ger?user=37505&ntc=6382626
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6382837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبترت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسویپ  لیاف  قباطم  ...و  پات  پل  تلبت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000563 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SSD|NVIDIA| تیاباگیگ  K513EQ-L1441|Core i5|8| سوسیا  | پات پل  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

چنیا  10| تیاباگیگ  Galaxy Tab A7|32| گنوسماس  | تلبت الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
BIXOLON SRP 350 PLUS II| گنوسماس  | یترارح راون  رگپاچ  الاک :  مان 

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

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
Wacom|CTL-472  | یکیفارگ تلبت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  قوف  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پات پات پلپل   وو   تلبت   تلبت ناونع : : ناونع 141141

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

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

زا 140 ھحفص 100 
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  نتم 

1101004815000140 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دادرارق نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یرادناتسا  زاین  دروم  یالاک  دادعت  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000309000041 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4153755645 یتسپ :  دک  نالیگ ،  نلتسا  یرادناتسا  - ملعم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33282200-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33282201-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم طیحم   طیحم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 142142

لمح لمح لباق   لباق کسید   کسید دراه   دراه زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 140 ھحفص 101 
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مق ناتسا  ییاتسور  نواعت  تیریدم   :: 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

6383289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک تالوصحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001542000003 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ییاتسور  نواعت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب مزال  یاهدرادناتسا  اب  قباطم  یتسیاب  تازیهجت  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719713894 یتسپ :  دک  ییاتسور ،  نواعت  نامزاس  تارباخم -  بنج  یتشهب -  دیهش  یرتم   20 مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615342-025  ، 36613445-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36617215-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  دراه  هارمه 8  هب   QSAN5224 هب لاصتا  تهج   QSAN XCUBEDAS XD5324D هاگتسد کی  دیرخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 *** یتسویپ لیاف  تاجردنم 

1101003035000063 زاین :  هرامش 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک یزرواشک تالوصحم   تالوصحم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 144144

دراه دراه   88 هارمه   هارمه هبهب     QSAN5224QSAN5224  هبهب لاصتا   لاصتا تهج   تهج   QSAN XCUBEDAS XD5324DQSAN XCUBEDAS XD5324D  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : *** *** ناونع 145145

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

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

زا 140 ھحفص 102 
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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

لانرتسکا6382626 دراه  هحفص 98)تلبت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

پات6382837 پل  هحفص 98)تلبت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تکرش6383117 یارب  بآ  یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم6383216 طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هحفص 98)هیهت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قبط6383225 یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض 
تسویپ دادرارق  نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لمح6383271 لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هحفص 98)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزرواشک6383289 تالوصحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 98)تخاس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6383293QSAN5224 هب لاصتا  تهج   QSAN XCUBEDAS XD5324D هاگتسد کی  دیرخ  *** 
دراه هارمه 8  هب 

هحفص 98) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزادنا6383500 هار  بصن و  هحفص SAN Switch(40 و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یبناج6383812 مالقا  دراه و  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 140 ھحفص 103 
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https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   * رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001779 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک رورس  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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6382965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه دراه  یمامت   HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 819201-B21 رورس دراه  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهبلگ رهش  رد  لیوحت.دنشاب  وین  لانیجروا و 

1101093255000043 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361469196 یتسپ :  دک  راهبلگ ،  یرادرهش  نامتخاس  انیس - نبا  راولب  راهبلگ - رهش  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323232-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38323232-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

** تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط  * * رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 146146

HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 81920 1 -B2 1HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 81920 1 -B2 1 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000069 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یدقن  تروصب  دیرخ 

دوش یم  هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  تساوخرد ،  مرف  تاصخشم  اب  قباطت  مدع 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد رورس   رورس ناونع : : ناونع 148148

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

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

زا 140 ھحفص 105 
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یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ههام  هیوست 2  .تسویپ  طیارش  حرش و  قبط  رورس  رواپ 

1101000031000138 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  هیوست 2  .تسویپ  طیارش  حرش و  قبط  رورس  رواپ 

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

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

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 140 ھحفص 106 
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یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ههام  هیوست 2  .تسویپ  طیارش  حرش و  قبط  رورس 

1101000031000139 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  هیوست 2  .تسویپ  طیارش  حرش و  قبط  رورس 

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

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

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 150150

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

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

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

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

6383308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  هیذغت  عبنم  رورس و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003009000236 زاین :  هرامش 

روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

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

اب قباطم  ریغ  روتکاف و  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا .  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح  زاین  ، مالعا  تساوخرد 

55608063 رذآ : درف  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط   server lenovo تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000561 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک تکرش  هیلک  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ( 9 هقطنم  - یراس ) دصقم ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ( دنلب تسیل  AVL) تفن زاگ و  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  وضع  تسیابیم 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  یتساوخرد  تاصخشم  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000278 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

server lenovoserver lenovo ناونع : : ناونع 152152

هتفرشیپ هتفرشیپ یرتویپماک   یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 153153

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

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

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

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

6383754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000071 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  رظندروم  رورس  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  مالعتسا ،  هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33336896-061 :: 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

کنیل6382486 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6382693* تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   * رورس هحفص 102)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

یور6382847 رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds
رورس

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6382965HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 819201-B21 رورس هحفص 102)دراه  رورس  ( رورس

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

یسرتسد6382987 هحفص 102)رورس  رورس  ( رورس

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

یزاجم6383216 طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هحفص 98)هیهت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قبط6383225 یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض 
تسویپ دادرارق  نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

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

رورس6383294 هحفص 102)رواپ  رورس  ( رورس

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

هحفص 102)رورس6383298 رورس  ( رورس

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

هیذغت6383308 عبنم  رورس و  دراه  هحفص 102)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ارجا6383495 تهج  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6383576server lenovo(102 هحفص رورس  ( رورس

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

هتفرشیپ6383689 یرتویپماک  هحفص 102)رورس  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6383754 مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 102)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درب درب نویرف -  -  نویرف زاگ   زاگ پورینم -  -  پورینم روسرپمک   روسرپمک دنلپوک -  -  دنلپوک روسرپمک   روسرپمک نتنت -  -    1010 لصا   لصا رهم   رهم هدننک   هدننک کنخ   کنخ تهج   تهج امد   امد روسنس   روسنس لماش :  :  لماش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نتنت   2020 هیوهت   هیوهت بساحم   بساحم دیپسا   دیپسا نفنف   درب   درب همست -  -  همست روسنادنک -  -  روسنادنک نفنف   اوه -  -  اوه رتلیف   رتلیف  -  - PLCPLC  روتینام روتینام

155155

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

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

زا 140 ھحفص 111 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

...اوه رتلیف  روسرپمک  - نف درب  - روسنادنک نف  - همست تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001393 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوه روسرپمک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
ژویفیرتناس یپاچ  رادم  درب  ای  لرتنک  درب  الاک :  مان 

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

اوه رتلیف  الاک :  مان 
ددع 210 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
همست الاک :  مان 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

AB-354-1 لدم | نف رزخ  | یتعنص  | نف الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نف الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
درب لنپ  الاک :  مان 

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

یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دوش هدهاشم  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6383347 - دنلپوک روسرپمک  نت -  لصا 10  رهم  هدننک  کنخ  تهج  امد  روسنس  لماش :  مالقا  دیرخ 
درب همست -  روسنادنک -  نف  اوه -  رتلیف   - PLC روتینام درب  نویرف -  زاگ  پورینم -  روسرپمک 

نت هیوهت 20  بساحم  دیپسا  نف 

هحفص 110) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 140 ھحفص 112 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  -FLOAT SWITCH FOR SEWAGE TANK- بالضاف نزاخم  صوصخم  چیئوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

1101094076000437 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعیام حطس  لرتنک  رازبا  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا  -FLOAT SWITCH FOR SEWAGE TANK- بالضاف نزاخم  صوصخم  چیئوس  لول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453015-076  ، 44453030-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 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

6383175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف بالضاف نزاخم   نزاخم صوصخم   صوصخم چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 156156

 ....  .... وو لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد لفق ،  ،  لفق دورتکلا ،  ،  دورتکلا متیآ   متیآ لماش  2929   لماش اضاقت   اضاقت ناونع : : ناونع 157157

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

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

زا 140 ھحفص 113 
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 . هناماس رد  تسویپ  یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  لفق و ....  هریگتسد  لفق ،  دورتکلا ،  متیآ  لماش 29  اضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000694 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیناپ هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یراکشوج دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هناگدنچ لفق  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هریگتسد ای  هتسد  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
لباک هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یمسج نالولعم  یتشادهب  سیورس  مامح و  یکمک  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 
لفق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لسکب میس  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( شرب قمع  میظنت  هحفص   ) هرا رفص  هحفص  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یاهالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 

07731682588 سکفلت :  یقداص  دیرخ :  سانشراک 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682588-077  ، 31682978-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36264098-071 :: 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 :

زا 140 ھحفص 114 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  قبط  3 یقرب ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001103 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Jacksking ( | لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

Lenovo|TS2270  | یراون ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب ریش   ریش ناونع : : ناونع 158158

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

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

زا 140 ھحفص 115 
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرابتعا 3  تخادرپ 

یلیئاکیم 09123996352 تسیمازلا  یگنهامه 
1101096102001799 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طاسبنا نزاخم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یگنرف تلاوت  رتولف  روانش و  ریش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یجنرب هروسام  هرهم  الاک :  مان 

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

( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کنیل6382486 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 40)چیئوس6382764 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بالضاف6382983 نزاخم  صوصخم  چیئوس  هحفص 111)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

638300416poe چیوس هحفص 40)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( لگات لگات ریش   ریش  ) ) یچیئوس یچیئوس ریش   ریش  - - یجنرب یجنرب هروسام   هروسام هرهم   هرهم یگنرف -  -  یگنرف تلاوت   تلاوت رتولف   رتولف وو   روانش   روانش ریش   ریش طاسبنا -  -  طاسبنا نزاخم   نزاخم ناونع : : ناونع 159159

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

6383139POE چیئوس لاناک -  ریواصت 40  طبض  هاگتسد   - IP لسکیپ اگم  هحفص 73)نیبرود 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6383175 .... لفق و هریگتسد  لفق ،  دورتکلا ،  متیآ  لماش 29  هحفص 111)اضاقت  چیئوس  ( چیئوس

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

یقرب6383242 هحفص 111)ریش  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6383264 هاگتسد  هحفص 40)دیرخ 3  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6383302 رادم  هحفص 73)نیرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یچیئوس6383374 ریش   - یجنرب هروسام  هرهم  یگنرف -  تلاوت  رتولف  روانش و  ریش  طاسبنا -  نزاخم 
( لگات ریش  )

هحفص 111) چیئوس  ( چیئوس

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

هتسب6383464 رادم  نیبرود  بصن  تازیهجت  چیئوس و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6383486cisco 2960 24pcl poe هحفص 40)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6383502 هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6383516 هکبش  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6383794 هاگتسد  دیرخ 2  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6383864 رادم  نیبرود  POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هحفص 73)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رالوژام6383873 قرب  ولبات  - هکبش چوس  - ییویدار هحفص 40)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  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 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

6382458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 زنب مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491001031 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زوزگا یدورو  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زوزگا یدورو  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
روتاربراک مگارفاید  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رشاو پک  ای  شوپرد  رشاو  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نیگنس یوردوخ  زمرت  یلصا  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

لباک تسب  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

راب نویماک  هندب  قاتا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن لیمکت  هدافتسا و  همیمض  مالعتسا  مرف  زا  روتکاف  شیپ  هیهت  تهج 

الاک دیسر  دیئات و  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 60-45 
.دشاب همیمض  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  اقیقد  تاصخشم 

88309825-021: سامت هرامش 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...(  ...( وو لماک   لماک قاتا   قاتا  )  ) 192 1192 1 زنب   زنب نویماک   نویماک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: 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 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

6382572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور لسوتف  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاو  400 یرایخ پمال  -2
تاو 400 پمال سنارت  -3

تاو 400 پمال نز  هقرج  -4
1101001609004157 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لسوتف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو تاو 400400 پمال پمال نزنز   هقرج   هقرج -- 44 تاو   تاو 400400 پمال پمال سنارت   سنارت -- تاو  33 تاو   400400 یرایخ یرایخ پمال   پمال -- 22 ییانشور   ییانشور لسوتف   لسوتف -- 11 ناونع : : ناونع 16 116 1

(( هرهر  ) ) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما ردنب   ردنب تیاس   تیاس یارب   یارب تاقلعتم   تاقلعتم وو   قرب   قرب ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  تیاس  یارب  تاقلعتم  قرب و  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000806 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رالوژام قرب  ولبات  الاک :  مان 

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

(circuit interrupter  ) کیتاموتا دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
(circuit interrupter  ) کیتاموتا دیلک  الاک :  مان 

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

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یسم شمش  الاک :  مان 

مرگولیک 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هدننک نیمات   ) هدنشورف هدهع  رب  همیب و ....  لمح ،  هنیزه  .دشابیم  هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  تیاس  لحم  رد  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یعشاخ  یاقآ  هرامش 09166110757  اب  تسویپ  تسیل  رد  جردنم  دراوم  دات  تهج  .دشابیم 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6382739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک تشدهام  بالضاف  هناخ  هیفصت  رد  سپ  یاب  لاناک  رتم  یارجا 12  چوس و  هچضوح  ددع  ود  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005186000292 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32117145-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپسپ یاب   یاب لاناک   لاناک رتم   رتم   1212 یارجا   یارجا وو   چوس   چوس هچضوح   هچضوح ددع   ددع ودود   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000035 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
AM271-11M| یآ سا  ما  | چنیا ات 21.9   20 ( | سیک نودب   ) هچراپکی رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسارخ یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  و  دشاب ) یکی  هناماس  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  تمیق   ) یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلیمکت تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  تهج  ریلد  سدنهم  یاقآ  هرامش 09365611852  اب  سامت  سردم 41  شبن  یبونج 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

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 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

6383044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یزکرم  زکرم  نفلت  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000542 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
IP نفلت الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یتناراگ هدنشورف  اب  الاک  بصن  لمح و  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهارف  22165831  : ینف دحاو  .یناجاقآ  یلام :  رومام   22166413-14: نفلت

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

زکرم زکرم نفلت   نفلت چوس   چوس ناونع : : ناونع 165165

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   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   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  اب  قباطم  ًاقیقد   MAGNETROL FLOW & LEVEL SWITCHES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003698 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایرج دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/04/21 زاین :  خیرات 

روانش ای  حطس  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/04/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا ی  هب  زاجم  تفن   AVL رد جردنم  هدننک  نیمات  هدنزاس / / هدننکدیلوت یاه  تکرش  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

سامت 02161630368 هرامش 

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

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MAGNETROL FLOW & LEVEL SWITCHESMAGNETROL FLOW & LEVEL SWITCHES ناونع : : ناونع 166166

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  حرش  قبط  اقیقد  دیرخ   // FP-FPS رکیرب لپ  یلخاد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001258 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( دیلک  ) چوس تاعطق  ای  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 124 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  زور  یط 90  لقادح  نآ  دیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ  / دشابیم زاوها  یرادرب  هرهب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33369000-061 :: 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

6382458 ...( لماک و قاتا  زنب 1921 (  نویماک  مزاول  هحفص 116)دیرخ  چوس  ( چوس

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

نز6382572 هقرج  تاو 4- 400 پمال سنارت  تاو 3-  400 یرایخ پمال  ییانشور 2- لسوتف  -1
تاو 400 پمال

هحفص 116) چوس  ( چوس

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

6382718( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  تیاس  یارب  تاقلعتم  قرب و  ولبات  هحفص 116)دیرخ  چوس  ( چوس

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

سپ6382739 یاب  لاناک  رتم  یارجا 12  چوس و  هچضوح  ددع  ود  هحفص 116)ثادحا  چوس  ( چوس

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

زاین6382839 دروم  یرتویپماک  مالقا  هحفص 116)دیرخ  چوس  ( چوس

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

زکرم6383044 نفلت  هحفص 116)چوس  چوس  ( چوس

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

6383175 .... لفق و هریگتسد  لفق ،  دورتکلا ،  متیآ  لماش 29  هحفص 111)اضاقت  چیئوس  ( چیئوس

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

هب6383202 لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمالاک  (. هاگتسد C9300-24UX-A)(2) لدم وکسیس  چوس 
.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

FP-FPSFP-FPS رکیرب   رکیرب لپلپ   یلخاد   یلخاد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 140 ھحفص 125 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3671885
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jd34jjhpem765?user=37505&ntc=6383452
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یقرب6383242 هحفص 111)ریش  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6383264 هاگتسد  هحفص 40)دیرخ 3  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6383278MAGNETROL FLOW & LEVEL SWITCHES(116 هحفص چوس  ( چوس

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

6383293QSAN5224 هب لاصتا  تهج   QSAN XCUBEDAS XD5324D هاگتسد کی  دیرخ  *** 
دراه هارمه 8  هب 

هحفص 98) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6383452FP-FPS رکیرب لپ  یلخاد  هحفص 116)تاعطق  چوس  ( چوس

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

6383486cisco 2960 24pcl poe هحفص 40)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ارجا6383495 تهج  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا6383500 هار  بصن و  هحفص SAN Switch(40 و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6383502 هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6383516 هکبش  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6383864 رادم  نیبرود  POE تروپ هکبش 24  چیئوس  هحفص 73)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رالوژام6383873 قرب  ولبات  - هکبش چوس  - ییویدار هحفص 40)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

زا 140 ھحفص 126 
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هردمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک 10 لاتیجید  یسنارفنک  نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسایر 1 لاتیجید  یسنارفنک  نفورکیم 

 ( یدورو لقادح 40  یسنارفنک (  نفورکیم  هیذغت  عبنم  لرتنک و  زکرم 
1101091991000096 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتوص سنارفنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

ییویدیو سنارفنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ییویدیو سنارفنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35524006-024 :: 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

لرتنک و6383631 زکرم  یتسایر 1  لاتیجید  یسنارفنک  نفورکیم  ربراک 10  لاتیجید  یسنارفنک  نفورکیم 
 ( یدورو لقادح 40  یسنارفنک (  نفورکیم  هیذغت  عبنم 

هحفص 125) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یسنارفنک یسنارفنک نفورکیم   نفورکیم هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم   11 یتسایر   یتسایر لاتیجید   لاتیجید یسنارفنک   یسنارفنک نفورکیم   نفورکیم   1010 ربراک   ربراک لاتیجید   لاتیجید یسنارفنک   یسنارفنک نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع
 ( ( یدورو یدورو   4040 لقادح   لقادح ) ) 

168168

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

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

زا 140 ھحفص 127 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  سوام  ددع  هس   - رنکسا هاگتسد  کی   - دروبیک هاگتسد  هس   - روتینام هاگتسد  هس  هطوبرم  تاقلعتم  اب  سیک  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101007014001301 زاین :  هرامش 
( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام ددع   ددع هسهس    - - رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی    - - دروبیک دروبیک هاگتسد   هاگتسد هسهس    - - روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 169169

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6382709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا وشات  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093567000268 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  یلام  ینف  تسویپ  دقاف  هک  ییاهداهنشیپ  هب  .ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.. 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا وشات   وشات روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 170170

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

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

زا 140 ھحفص 129 
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تفن تعنص  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6383101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 2 یک -  ید  لیمدرت  ناپ  دروب  ددع  2  - یک ید  لیمدرت  روتوم  ددع  2/ اهلیمدرت اهخرچود و  یزاوه - نلاس  لیاسو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یک ید  لیمدرت  روتینام 

1101094713000047 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لیمدرت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 9166304174 تهج  دشاب -  یم  راکریمعت  هدهعرب  ییاجباج  لقنو و  لمح  زا  معا  هنیزه  هیلک   - دشاب یم  هاگتسد  تاریمعت  مالعتسا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفسوی

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53151015-061  ، 53151010-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6383233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوید یور  رب  بصن  یارب  هیاپ  هارمهب   - LU722S لدم  - UHD 4K سالپ -  یج  چنیا  نویزیولت 58  روتینام -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000448 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - 3 دشاب .  یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  هحورشم  یاه  یالاک  دات   - 2 دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  ات  الاک  لقن  لمح و   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  .دشاب 4 -  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - 3 دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912173-021  ، 21919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 22 یکیک -  -  یدید   لیمدرت   لیمدرت ناپ   ناپ دروب   دروب ددع   ددع 22  - - یکیک یدید   لیمدرت   لیمدرت روتوم   روتوم ددع   ددع 22 // اهلیمدرت اهلیمدرت وو   اهخرچود   اهخرچود -- یزاوه   یزاوه نلاس   نلاس لیاسو   لیاسو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
یکیک یدید   لیمدرت   لیمدرت روتینام   روتینام

171171

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا   5858 نویزیولت   نویزیولت روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 172172

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

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

زا 140 ھحفص 130 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوید یور  رب  بصن  یارب  هیاپ  هارمهب   - LU722S لدم  - UHD 4K سالپ -  یج  چنیا  نویزیولت 58  روتینام -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000448 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - 3 دشاب .  یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  هحورشم  یاه  یالاک  دات   - 2 دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  ات  الاک  لقن  لمح و   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  .دشاب 4 -  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - 3 دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912173-021  ، 21919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  چنیا  سالپ 22  یج  روتینام  هاگتسد  دیرخ 12  مالعتسا  هباشم -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09353273606 -  05135003141 سامت : نفلت 

1101030122000086 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوید راوید یور   یور ربرب   بصن   بصن یارب   یارب هیاپ   هیاپ هارمهب   هارمهب  -  - LU722SLU722S لدم   لدم  -  - UHD 4KUHD 4K سالپ -  -  سالپ یجیج   چنیا   چنیا   5858 نویزیولت   نویزیولت روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 173173

چنیا چنیا   2222 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174

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

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

زا 140 ھحفص 131 
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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 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

6383525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حوطس یبورکیم  راب  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001497 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یبورکیم دشر  روتینام  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم حیحص  زاین  یلک  حرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 2  -2

دشابیم  هدننک  نیمات  اب  الاکو  هنومن  لاسرا  هنیزه  - 3
دشابیم  یمازلا  هدننک  نیمات  هارمهو  تباث  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حوطس حوطس یبورکیم   یبورکیم راب   راب تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 175175

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

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

زا 140 ھحفص 132 
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت  - دنک یراذگ  تمیق  نارهت  رهش  طقف   - هباشم دک  ناریا  - تسویپ تسیلرد  تاصخشم  قبط  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
66253736

1101091684001775 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005647-021  ، 64005650-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفدحاودات هبدیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمالاک  (. IFSP-5518L) لدم ( هاگتسد 6) یتعنصروتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.طبترم تکرش  تیلاعف  هزوح.دسرب 

1101001621000535 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

هزوح.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمالاک  (. IFSP-5518L) لدم ( هاگتسد 6) یتعنصروتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قیدص 09357756775 سامت.دشابیمالاک لیوحت  زادعب  یراکزور  60 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخرد  ابدیاب  تکرش  تیلاعف 

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

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 176176

(( IFSP-5518LIFSP-5518L )) لدم لدم (( هاگتسد هاگتسد 66 )) یتعنصروتینام یتعنصروتینام ناونع : : ناونع 177177

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

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

زا 140 ھحفص 133 
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 - زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ییاجر دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هژیو  کینیلک 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6383764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لباترپ  گنیروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094976000010 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  یراک  هام  ود  رادیرخ  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یتخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  امازلا  مزال  یاهزوجم  روتکاف و  شیپ  - دوش یم  هداد  تدوع 

3134853356 یتسپ :  دک  زربلا ،  کینیلک  هیدهم  بنج  یدهلارون  دیحوت خ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34947027-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34947027-026 :: 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

کی6382618  - دروبیک هاگتسد  هس   - روتینام هاگتسد  هس  هطوبرم  تاقلعتم  اب  سیک  هاگتسد  هس 
سوام ددع  هس   - رنکسا هاگتسد 

هحفص 126) روتینام  ( روتینام

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

یناریا6382709 وشات  هحفص 126)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یور6382847 رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds
رورس

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دروب6383101 ددع  2  - یک ید  لیمدرت  روتوم  ددع  2/ اهلیمدرت اهخرچود و  یزاوه - نلاس  لیاسو  ریمعت 
یک ید  لیمدرت  روتینام  ددع  2 یک -  ید  لیمدرت  ناپ 

هحفص 126) روتینام  ( روتینام

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

سالپ6383233 یج  چنیا  نویزیولت 58  هحفص 126)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

یارب6383328 هیاپ  هارمهب   - LU722S لدم  - UHD 4K سالپ -  یج  چنیا  نویزیولت 58  روتینام - 
راوید یور  رب  بصن 

هحفص 126) روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لباترپ   لباترپ گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 178178

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

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

زا 140 ھحفص 134 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672440
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8lftug6jgexvq?user=37505&ntc=6383764
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6383764?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6383347 - دنلپوک روسرپمک  نت -  لصا 10  رهم  هدننک  کنخ  تهج  امد  روسنس  لماش :  مالقا  دیرخ 
درب همست -  روسنادنک -  نف  اوه -  رتلیف   - PLC روتینام درب  نویرف -  زاگ  پورینم -  روسرپمک 

نت هیوهت 20  بساحم  دیپسا  نف 

هحفص 110) روسنس  ( روسنس

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

چنیا6383490 سالپ 22  یج  روتینام  هاگتسد  هحفص 126)دیرخ 12  روتینام  ( روتینام

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

حوطس6383525 یبورکیم  راب  تست  هحفص 126)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6383601 هحفص 126)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

6383630(IFSP-5518L) لدم ( هاگتسد 6) هحفص 126)یتعنصروتینام روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6383764 حرش  هب  لباترپ  گنیروتینام  هحفص 126)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیل6382486 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6382509 عقاو  ششوپ  تحت  هتسبرادم  نیبرود  یاه  متسیس  دیرخ  تازیهجت و  لیاسو و  هیهت 
ینامزاس یاهرابنا 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6382522 رهش  حطس  رد  یتراظن  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، 
یتسویپ مالعتسا  ینف و  تاصخشم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6382938 نیبرود  بصنو  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6383130 هتسبرادم  نیبرود  هدرن و  یگنس و  شوپرد  بصن  ییارجا  هحفص 73)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6383464 رادم  نیبرود  بصن  تازیهجت  چیئوس و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6383636 تاقلعتم  هارمه  هب  ینوریبو  یلخاد  هتسبرادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6384015 یاه  نیبرود  هحفص 73)ضیوعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 140 ھحفص 135 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک و6383786 نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و  الاک ، نیمات 
داتس هناماس  سنارفنک 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  " " 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

لرتنک و6383631 زکرم  یتسایر 1  لاتیجید  یسنارفنک  نفورکیم  ربراک 10  لاتیجید  یسنارفنک  نفورکیم 
 ( یدورو لقادح 40  یسنارفنک (  نفورکیم  هیذغت  عبنم 

هحفص 125) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6383538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  شزومآ  بصن و  )و  رفن 160 لنسرپ ) هطوبرم رازفا  مرن  هارمهب  تشگنا  رثاو  هرهچ  ییاسانش  بایغروضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091519000071 زاین :  هرامش 

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
یتشگنارثا ینز  تعاس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد.تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.تسا  دات  دروم  زوجم  یاراد  ( یناریا ) لخاد دیلوت  هاگتسد  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ینابیتشپو  شورفزا  سپ  تامدخ.یتناراگ  یاراد  دیاب 

3183856661 یتسپ :  دک  یقرش ،   407 نابایخ رهشرهم  زاف 4  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33520008-026  ، 33506090-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33503757-026 :: 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

یرافح6382495 یاه  هداد  نیالنآ  لاقتنا  یرازفا  مرن  هحفص 14)یناسرزورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یزادنا یزادنا هارو   هارو شزومآ   شزومآ وو   بصن   بصن وو   (( رفن رفن 160160 لنسرپ لنسرپ )) هطوبرم هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن هارمهب   هارمهب تشگنا   تشگنا رثاو   رثاو هرهچ   هرهچ ییاسانش   ییاسانش بایغروضح   بایغروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 179179

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

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

زا 140 ھحفص 136 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3672085
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کی6382768 حطس  هلاسکی  ینابیتشپ  اب  ربراک  یارب 100   License Upgrade APK SWAP هحفص 14)نیمات یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6382884 تسیل  قبط  یرادا  یلام و  هچراپکی  یاه  رازفا  مرن  هعومجم  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6383067 هنایار  هکبش  یرازفاتخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6383270 تسیل  قبط  فانصا  دمآرد و  یزاسرهش و  هچراپکی  رازفا  مرن  هعومجم  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگدید6383292 رازفا  مرن  هعومجم  زا  تاکرادت  دیرخ و  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6383473 یکسا 1300  رپسک  سوریو  یتنآ  هلاس  ود  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6383479 دادعت 1  هب   sepitam- mc11G-dsc20 لدم روتروناک  هحفص 40)ایدم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6383480sepitam- mc11e-dsc20 لدم روتروناک  هحفص 14)ایدم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

)و6383538 رفن 160 لنسرپ ) هطوبرم رازفا  مرن  هارمهب  تشگنا  رثاو  هرهچ  ییاسانش  بایغروضح  هاگتسد 
یزادنا هارو  شزومآ  بصن و 

هحفص 135) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6383584Corporate هخسن ینامزاس  سوریو  یتنآ  سنسیال )  ) بصن زوجم  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد6383669 ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا 
یرازفا مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6383798 دوجوم 34  تخاسریز  زا  ینابیتشپ  یتنارتنیا و  دناب  یانهپ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6383275 تراظن  متسیس  سیورس  یرادهگن و  هحفص 73)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6383371( عوطقم  ) ناتسا یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 73)دیرخ 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 140 ھحفص 137 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هاگشناد  یمالسا  هشیدنا  فراعم و  هدکشناد   :: 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 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

6382450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTOMA X371 لدم روتکژورپ  وئدیو  ددع  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095281000005 زاین :  هرامش 

یمالسا فراعم  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ربتعم 18  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716686566 یتسپ :  دک  کالپ 72 ،  هچوک 4 و 6 ، نیب  یروهمج ، راولب  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32907766-025  ، 32110515-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32900450-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OPTOMA X371OPTOMA X371 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع هسهس   ناونع : : ناونع 180180

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

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

زا 140 ھحفص 138 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3651847
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cwdnkxalxtuvd?user=37505&ntc=6382450
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6382450?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: 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

6383276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  حرش  هب  ) ...و روتکژورپ  وئدیو  - تاقلعتم اب  سیک   - پات پل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000117 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنراد هگن  هیاپ  الاک :  مان 

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

پات پل  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
پات پل  الاک :  مان 

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

روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هدرپ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هدش  هتساوخ  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6382450OPTOMA X371 لدم روتکژورپ  وئدیو  ددع  هحفص 137)هس  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

..و6383276 روتکژورپ  وئدیو  - تاقلعتم اب  سیک   - پات پل  هحفص 137)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو
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