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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 34

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 

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7272))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 39

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

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( 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  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

2001003360000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم :: 1402/01/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379898 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاهیرادنامرف  ناهفصا و  یرادناتسا  یا  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 1/500/000/000 غلبم.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

ناهفصا یرادناتسا  هتسدلگ -  غاب  نابایخ  ع - )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا - : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشن   - :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1402/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش زا  یلا 1402/1/15  زا 1401/12/20   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  اه و  هبنشجنپ  زا  ریغ  هب  زور  ره  یلا 13 

یرهشمه  :: عبنم تیاغل 1402/01/26عبنم خیرات 1401/12/20  زا   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لیطعت یاهزور  اه و  هبنشجنپ  زا  ریغ  هب  زور  ره  تیاغل 13  تعاس 8  زا 

6380056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زئاح یقوقح  صاخشا  اب  هلوزیا ، رگرورم  راکهار  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت ، دادرارق  داقعنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  طیارش ،

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر ) نویلیم  ود  ) لایر غلبم 2,000,000  زیراو  هب  تبسن  تسیاب  یم  هصقانم  دنس  دیرخ ) ) تفایرد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم تسا  مزال   ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس  تقوم  ناراکناتسب  مان  هب  هرامش 01830821  باسح  هب  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر  غلبم 2.000.000.000  نیمضت 
کناب زا  ریغب  اهکناب ،  زا  هرداص  ًافرص   ) طرش دیق و  یب  یکناب  همانتنامض  نآ  لداعم  ای  ددرگ ) زیراو  یدقن  تروصب  تراجت  کناب  بعش  زا  یکی  هب  هعجارم  اب  روکذم 

.دشاب یم  تکرش ) هنیزه  اب  دیدمت  لباق  تراجت و 

هورگ یزادرپراک - هرادا  متفه -  هقبط  تراجت - کناب  یسدنهم  تاکرادت و  روما  تیریدم  نامتخاس  یردنکسا –  باون و  نیب  یدازآ -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 2 یسانشراک 

66932201  - 66903774 :: نفلت www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هلوزیا هلوزیا رگرورم   رگرورم راکهار   راکهار هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 22

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

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

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

ناریا  :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس  یاه  هناماس  یتایلمع  ینابیتشپ  هچراپکی  طیحم  یزاس  هدایپ  صوصخ  رد  نارواشم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وراد اذغ و  نامزاس  عبانم  تیریدم و  هعسوت  تنواعم  نامتخاس  یلم -  کناب  بنج  یقرش -  شیاین  شبن  دیحوت -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

02141934 یلخاد 206 -   66427927 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000009000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380226 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  یداتس  نامتخاس  تینما  هکبش و  یبناج و  تازیهجت  اه و  هنایار  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هعسوت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعطق  نیمات  نودب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش ود  برد  ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  یزکرم  نامتخاس  نویامه  باب  نابایخ  یاهتنا  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس یتایلمع   یتایلمع ینابیتشپ   ینابیتشپ هچراپکی   هچراپکی طیحم   طیحم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ صوصخ   صوصخ ردرد   نارواشم   نارواشم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

یداتس یداتس نامتخاس   نامتخاس تینما   تینما وو   هکبش   هکبش وو   یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هنایار   هنایار یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 73 ھحفص 6 
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لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/23هرامش تعاس 12  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد ناتسرهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88969737-85193768-02141934-0614248219 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001003000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380544 :: هرازه هرازه :: 1402/01/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  تاموزلم  رورس و  یریگنابیتشپ ، هناماس  یزاس ، هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ ) شورف و  زا  سپ  تامدخ  شزومآ ، یزادناهار ، بصن و  لیوحت ، هیلخت ، لمح ، نیمات ، لماش  )

ناریا  با  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبناج  تاموزلم  رورس و  یریگنابیتشپ ، هناماس  یزاس ، هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ، نیمات ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( ینابیتشپ شورف و  زا  سپ  تامدخ  شزومآ ، یزادناهار ، بصن و  لیوحت ، هیلخت ، لمح ، نیمات ، لماش  )
تسا هدش  جرد  هصقانم  دانسا  رد  نآ  لماک  حرش  هک 

لایر   10,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بآ عبانم  تیریدم  تکرش  هنامرحم  روما  تسارح و  هناخریبد  هب  یکیزیف  تروص  هب  ررقم  تلهم  رد  هدش  رهم  کال و  تروص  هب  دیاب  فلا  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  لیوحت  ناریا 
16:00 تعاس : 1402/04/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 517 یلامش  نیطسلف   ، 1415854651 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یحطس و6380401 یاهبآ  عبانم  دنمشوه  تیریدم  یاه  هناماس  یزاس  هدایپ  هعسوت و  یحارط 
یواک هداد  زکرم  هعسوت  ساسا  رب  ینیمزریز 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هاگشناد هاگشناد شیوداپ   شیوداپ هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یبناج یبناج تاموزلم   تاموزلم وو   رورس   رورس یریگ ، ، یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هناماس   هناماس یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 73 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش زربلا  گنس  لاغذ  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

40132477 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eacco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوشلاغز هناخراک  گنیروتینوم  قیقد  رازبا  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوشلاغز ییوشلاغز هناخراک   هناخراک گنیروتینوم   گنیروتینوم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ 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 73 ھحفص 8 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواک هداد  زکرم  هعسوت  ساسا  رب  ینیمزریز  یحطس و  یاهبآ  عبانم  دنمشوه  تیریدم  یاههناماس  یزاس  هدایپ  هعسوت و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدربراک  شهوژپ  : اضاقت هورگ 
هام   24: ارجا راظتنا  دروم  نامز 

لایر   95,000,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 
هناماس یزاس  هدایپ  یحارط و  یواک  هداد  زکرم  هعسوت  ساسا  رب  بآ  عبانم  صیصخت  دنمشوه  تیریدم  عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هژورپ : یارجا  فادها 

دیلوت یحارط ، هارمه  یشوگ  یور  رب  هناخدور  رتسب  میرح  نعت  رازفا  مرن  هعسوت  یحارط و  ناتسا  یاهدس  شیاپ  زکرم  یبآ و  تاسیسات  یرادرب  هرهب  عماج 
یتعنص یزرواشک و  یرهش   ، فراصم رد  بآ  بسانم  فرصم  یزاس  گنهرف  تهج  یهورگ  یزاب  تیلباق  اب  هنایار  رتسب  رد  کیژتارتسا  طخرب  یزاب  هعسوت  یوتحم و 
نیب بآ  لاقتنا  یزاسلدم  رود  زا  شجنس  کمک  اب  ناوخبآ  یکیمانیدوردیه  یاهرتماراپ  ینیب  شیپ  رازفا  مرن  هعسوت  یحارط و  یناریا  ناناوجون  فده  هعماج  اب 
شیاپ هکبش  نعت  دوجوم  تاعالطا  اه و  هداد  زا  هدافتسا  اب  سخرس  یتاعلاطم  هدودحم  ناوخبآ  یفیک  یزاسلدم  ریخبت  شهاک  فده  اب  یبآ  نزاخم  رد  یا  هیال 

یبآ مک  اب  یراگزاس  رد  یتکراشم  تیریدم  یاهتسایس  یشخب  رثا  یناکم  ینامز و  یسررب  هعلاطم و  ینیمزریز  یحطس و  یاهبآ  یارب  اهپوتوزیا  یناکم  ینامز و 
هاگتسد تخاس  یحارط و  بآ  یرنه  تیاور  روظنم  هب  اوتحم  دیلوت  تکرش  رد  یزاس  هدایپ  هارمه  هب  یناسنا  عبانم  یرو  هرهب  رد  گنیچوک  شقن  یسررب  هعلاطم و 

اه هاچ  زا  یقمع  یرادرب  هنومن  هاگتسد  تخاس  یحارط و  ناراب  بآ  زا  یپوتوزیا  رادرب  هنومن 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یتارب یاقا   05137607011 :: 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

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

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

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

ید  19 :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(TWO RUN  ) 1000-60-250 یتنیباک هاگتسیا  هاگتسد  جنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/875/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

02141934 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یواک یواک هداد   هداد زکرم   زکرم هعسوت   هعسوت ساسا   ساسا ربرب   ینیمزریز   ینیمزریز وو   یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ عبانم   عبانم دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم یاه   یاه هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   هعسوت   هعسوت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 88

(( TWO RUNTWO RUN  ) ) 10001000 -- 6060 -- 250250 یتنیباک یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

19-1402 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 19   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 19   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379784 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 11   - 1402/02/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذآ  قرب  عیزوت  تکرش 

لایر  1/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسا قرب  یورین  عیزوت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تیاس  ریناوت و  تکرش  قرب  تعنص  تکرش  شترا  مانمگ  نازابرس  - شترا راولب  - هیمورا  : :: سردآ سردآ

یلخاد 4397 و 1456  044-3110 :: نفلت -www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
Iets.mporg.ir,WWW.Waepd.ir,WWW.tavanir.org.ir

:: 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

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

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

01R2/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  خیرات  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Modeling,Procurement,fabricate and install Fire Proofing Flexible Cover for ESDV یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 94/749/208/200  غلبم 

لایر نیمضت 4/737/460/410  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
الاک تامدخ  مود -  هاگشیالاپ  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا 

3894-07731313992 :: نفلت WWW.SPGC.IR-WWW.SETADIRAN.IRنفلت 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

قاتا قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا تهج   تهج مزال   مزال راک   راک رازبا   رازبا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
قرب قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس

1010

Modeling,Procurement, fabricate and install Fire  Proofing Flexible Cover for ESDVModeling,Procurement, fabricate and install Fire  Proofing Flexible Cover for ESDV ناونع : : ناونع 111 1

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

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

87680534 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/21هرامش زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم :: 1402/01/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379940 :: هرازه هرازه :: 1402/02/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنخ یاهمتسیس  یفرصم  یناشن و  شتآ  بآ  یشک  هلول  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  تازیهجت ،  حلاصم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاسیسات شروارف  قیرزت و  دحاو  یزاگ  تاناعیم  هدننک 

لایر نیمضت 18/375/126/686  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر -  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهش  رقاب  مق -  میدق  هداج  نارهت -  رد  یلام  تاداهنشیپ  تاکاپ  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

ربامن 02155221134 - 02151062847 :: نفلت http://www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://www.District. nigtc.ir

:: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/21هرامش زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379844 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 87/300/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 8/730/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نارادساپ -  راولب  یراس -  امرفراک   :: سردآ سردآ

0133347257  - 01133349386  : :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفرصم یفرصم وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   یشک   یشک هلول   هلول قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هدننک هدننک کنخ   کنخ یاهمتسیس   یاهمتسیس

1212

نامتخاس نامتخاس هداد   هداد زکرم   زکرم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کلم تافوقوم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

سدق  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  حبص  تعاس 9  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ  هکبش  هداد و  تینما  یا  هنایار  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(24T-S-3850  ) وکسیس هیال 3  ىتیریدم  چیئوس  - 1 لماش :  الاک 

یهگا حرش  رد  جردنم  هریغ  رورس hp g10 و  تروپ 3 - وکسیس 24  چیئوس 2960 ×  -2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 1603  05138403545 :: نفلت http://tender.epf.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق یتعنص  یراجت -  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق هریزج  رد   FTTX هژورپ یارجا  رد  تکراشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

35252150-076 و 076-35252465 تالماعم –  نویسیمک  هناخریبد  یقوقح -  لک  هرادا  نامتخاس  نمهب -  ردنب  هلکسا  مشق –  هریزج   :: سردآ سردآ

:: 35252150-076 و 076-35252465 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

دوخ دوخ هکبش   هکبش وو   هداد   هداد تینما   تینما یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1414

FTTXFTTX  هژورپ هژورپ یارجا   یارجا ردرد   تکراشم   تکراشم ناونع : : ناونع 1515
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یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003066000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380418 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهکبش  یاهمتسیس  اهسیورس و  هداد و  زکرم  یلحم ، یاههکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزوما  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   362,500,000 نیمضت :  غلبم 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/12/18  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1402/01/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380445 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1402/01/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  هکبش  ویسپ  تازیهجت .  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت https://setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6379898 هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  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

هلوزیا6380056 رگرورم  راکهار  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 5)هیهت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یایا هکبش   هکبش یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   اهسیورس   اهسیورس وو   هداد   هداد زکرم   زکرم یلحم ، ، یلحم یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616

140 1140 1 لاس   لاس ردرد   هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت .  .  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 73 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cjq7b4kvqhebz?user=37505&ntc=6380418
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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

هاگشناد6380380 شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یحطس و6380401 یاهبآ  عبانم  دنمشوه  تیریدم  یاه  هناماس  یزاس  هدایپ  هعسوت و  یحارط 
یواک هداد  زکرم  هعسوت  ساسا  رب  ینیمزریز 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش تفایرد  نامز  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/28

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

6379797 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1402/01/16دکدک   رابتعا  نامز   - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  یرازگرب ،  قیرط  زا  یگدننار  تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاهنیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06643422165 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380182 :: هرازه هرازه تعاس 8/5دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

CMF هطوحم تلافسآ  ناریگناخ و  هقطنم  یاه  هار  تلافسآ  میمرت  یشک و  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  13/161/280/000 نیمضت : 

کالپ 18 مایپ 6  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب  مایخ -  راولب  دهشم -  قرش -  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

319-37047318-051 :: 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

یگدننار یگدننار تافلخت   تافلخت وو   یکیفارت   یکیفارت یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

CMFCMF هطوحم هطوحم تلافسآ   تلافسآ وو   هقطنم   هقطنم یاه   یاه هار   هار تلافسآ   تلافسآ میمرت   میمرت وو   یشک   یشک طخطخ   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 73 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380504 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا رباعم  اه و  هچوک  ییادتبا  یاهولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب 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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380523 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا رباعم   رباعم وو   اهاه   هچوک   هچوک ییادتبا   ییادتبا یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 73 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

سدق  :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  ویسپ  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوضر سدق  ناتسا  یزکرم  نامزاس  ادهش  هار  راهچ  دهشم   :: سردآ سردآ

05132001039 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگدننار6379797 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاه  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن ویسپ   ویسپ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 73 ھحفص 16 
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دابآ دومحم  یرادرهش   :: 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 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

6379943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بو تحت   ) فانصا دمآرد و  یزاسون ، یزاسرهش ، هچراپکی  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000141 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی اب  مالعتسا  دیدجت  تروص  رد  دوش -  یرازگراب  ناگدننک  تکرش  تیحالص  کرادم و  لایر -  هیلوا 7.500.000.000  دروآرب  اب  لوا -  تبون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  ییاشگزاب  ملاس  داهنشیپ 

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( بوبو تحت   تحت  ) ) فانصا فانصا وو   دمآرد   دمآرد یزاسون ، ، یزاسون یزاسرهش ، ، یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یسانش ناریا  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CRS326- 24G-2S+RM لدم کیتورکیم  تروپ  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

دوش هداد  تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تسا  دنمشهاوخ 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1101003048000042 زاین :  هرامش 
یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

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

CRS326- 24G-2S+RM لدم کیتورکیم  تروپ  چیئوس 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1 دادعت : 

دوش هداد  تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تسا  دنمشهاوخ 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ 
یردیح  09194235269 سامت : 

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تسا   تسا دنمشهاوخ   دنمشهاوخ   11 دادعت :  :  دادعت   CRS326-  24G-2S+RMCRS326-  24G-2S+RM  لدم لدم کیتورکیم   کیتورکیم تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه دوش   دوش

2424
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  زاین  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005478000097 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن 09168533096 شوخ  یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یریذپ  ذوفن  نومزآ  ماجنا  هرواشم و  تامدخ  هئارا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000317 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمه رد  یسررب  تهج  ناگدننک  نیمات  هیلوا  یبایزرا  مرف  رد  یتساوخرد  دراوم  هارمه  هب  هدرک ،  لیمکت  رهم و  ار  اه  نآ  دانسا  تفایرد  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یداهنشیپ  تمیق  لاطبا  بجوم  یتساوخرد  دراوم  تسویپ  مدع  دیئامن .  تسویپ  هناماس 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ روضح   روضح رازفا   رازفا مرن   مرن  -  - UPSUPS یرطاب   یرطاب بایغ -  -  بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525

هکبش هکبش یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ماجنا   ماجنا وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2626
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تفن تعنص  هاگشناد   :: 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 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

6380317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  زاین  دروم  لوصحم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094713000044 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44740125-011  ، 53151010-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز 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

6380320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  راتناک )  ) تاماظتنا نیزوت و  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020007000047 زاین :  هرامش 

ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قابطنا رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  یارب  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  لک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  لاسرا  تاحفص و  مامت  دات  لیمکت ، - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526649  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( شتآ شتآ هراوید   هراوید  ) ) لاوریاف لاوریاف هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2727

(( راتناک راتناک  ) ) تاماظتنا تاماظتنا وو   نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

6380336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  امازلا  بو  تحت  یاه  همانرب  لاوریاف  اضاقت 3140810406/ هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001350 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش عماج  هناماس  شزومآ  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090892000045 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  سخرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاسرهش عماج  هناماس  شزومآ  بصن و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381934917 یتسپ :  دک  سخرس ،  یرادرهش  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  هیشاح  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522744-051  ، 34521155-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34522555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( شتآ شتآ هراوید   هراوید  ) ) لاوریاف لاوریاف هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2929

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ 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 73 ھحفص 21 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3667256
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cajpypj5ddcws?user=37505&ntc=6380336
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6380336?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3663228
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6qzwqncp4ev5q?user=37505&ntc=6380374
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6380374?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم ولبات  زارآ  یتراجت  مان   A 265 نایرج تدش   v 400 ژاتلو  RTK3205-132 لدم رتراتسا  تفاس  روتوم  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت ناوت  ولبات  زارآ  هدننک  هضرع 

1101030128000370 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

روتوم رتراتسا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

روکذم دنرب  اب  تاوولیک  مرن 132  زادنا  هار  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33562274-031  ، 66065030-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عجرم عجرم ولبات   ولبات زارآ   زارآ یتراجت   یتراجت مان   مان   AA  265265 نایرج   نایرج تدش   تدش   vv   400400 ژاتلو   ژاتلو   RTK3205- 132RTK3205- 132 لدم   لدم رتراتسا   رتراتسا تفاس   تفاس روتوم   روتوم لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
زیربت زیربت ناوت   ناوت ولبات   ولبات زارآ   زارآ هدننک   هدننک هضرع   هضرع

3131

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

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

زا 73 ھحفص 22 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  طیارش و  حرش  هب  نهآ  هار  یلیر  یاه  هدودحم  میرح و  روحم و  لرتنک  یریگ و  هزادنا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001532000065 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بای هدودحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  لاسرا  یتسویپ - تاصخشم  طیارش و  حرش  هب  نهآ  هار  یلیر  یاه  هدودحم  میرح و  روحم و  لرتنک  یریگ و  هزادنا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ میظنت  هدش  هئارا  تساوخرد  قبط  تسیابیم  روتکاف  .ددرگیم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  مدع  تروص  رد  تسا .  یمازلا 

1189614873 یتسپ :  دک  ینف ،  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  - مود هقبط  - یرون دیهش  نامتخاس   - نهآ هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55123087-021  ، 55122240-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55124675-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نهآ نهآ هار   هار یلیر   یلیر یاه   یاه هدودحم   هدودحم وو   میرح   میرح وو   روحم   روحم لرتنک   لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 73 ھحفص 23 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 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

6380205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک یناشن  شتآ  زا  زوجم  یاراد  تسویپ  حرش  قبط  یزکرم  هقطنم  تفن  یتارباخم  یاههاگتسیا  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفن ترازو  زا  زوجمو  روشک 

1101001105003686 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1402/01/26 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا زوجمو  روشک  لک  یناشن  شتآ  زا  زوجم  یاراد  تسویپ  حرش  قبط  یزکرم  هقطنم  تفن  یتارباخم  یاههاگتسیا  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن ترازو 

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

92000-086  ، 61651-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61630446-021 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  ساسا  رب  قیرح  مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001636000032 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

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

33264231-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یاههاگتسیا   یاههاگتسیا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هارهب   هارهب ریگدزد   ریگدزد وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 73 ھحفص 24 
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HFC 227ea یزاگ قیرح  ءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000161 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب همیمض  اهروتکاف  شیپ.....دراد  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

HFC 227eaHFC 227ea یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 73 ھحفص 25 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک کنیل  کی  یزادنا  هار  بصن  نتنا و  اب  ییویدار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000152 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ویدار یلصا  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددعود  ALCOMA AL80IR/24 ویدار -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییویدار  طابترا  نامزاس  زا  زوجم  یزادنا و  هار  بصن و  اب  ددعود   2DB نتنا -2

دشابیم یمازلا  هطوبرم  یاهزوجم  نتشاد  یزادنا  هار  بصن و  زا  سپ  هتفه  تخادرپ 3

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

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  یاه   BTS هدنامیقاب هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک کنیل   کنیل کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   نتنا   نتنا اباب   ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3636

یاه یاه   BTSBTS هدنامیقاب   هدنامیقاب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 73 ھحفص 26 
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ناهفصا تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/0016 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یصاصتخا  یاه  حرط  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ 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 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 7 هب  تنرتنیایصاصتخا  دناب  یانهپ  تیباگم   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000364 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 7 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 
دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 

ددرگیم تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3838

هام هام تدم  77 تدم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تیباگم   تیباگم   1515 ناونع : : ناونع 3939

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروپ 2960 لدم 24  جوس  ددع  دیرخ 2 

.دوش هتفرگ  سامت  بقانم  سدنهم  یاقآ  سامت 09173026158  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 
1101093750000053 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروپ 2960 لدم 24  جوس  ددع  دیرخ 2 

.دوش هتفرگ  سامت  بقانم  سدنهم  یاقآ  سامت 09173026158  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

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

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 تروپ   تروپ لدم  2424   لدم جوس   جوس ناونع : : ناونع 4040

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کنارت  پیس  طوطخ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000416 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
Panasonic|KX-TEM824 ( | لارتناس نفلت   ) نفلت زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 61032222 و 09122893304  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  کنارت  پیس  طوطخ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  ناقهد 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یتیامح  تامدخ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لاو  ریاف  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001078000032 زاین :  هرامش 

یزرواشک یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن اضماو  رهمو  دات  ار  جردنم  تاعالطا  هیلک  تسیاب  یم  راکنامیپو  دشاب  تساوخرد  تسیل  قباطم  تسیاب  یم  یتسویپ  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517739111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  هچوک 4  یدناگ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88873804-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

84831111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنارت کنارت پیس   پیس طوطخ   طوطخ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاو   لاو ریاف   ریاف تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4242

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 5616HUAWEI Smart AX MA یتارباخم (  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتید ات   32 قوب .  ات  لقادح 64  اب 

1101003635000170 زاین :  هرامش 
دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرون چوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دابآریما ردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4343

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب  ** لنپ چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000622 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب  ** لنپ چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

1401/269/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/12/20  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1402 لاس رد  دبنگ  ناتسرهش  نیکرتشم   ftth-sip phone شورف یبایرازاب و  یریاد و   - یرادهگن یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 4444

نیکرتشم نیکرتشم   ftth-s ip phoneftth-s ip phone شورف شورف وو   یبایرازاب   یبایرازاب وو   یریاد   یریاد  - - یرادهگن یرادهگن ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

boyabn-xm6 میسیب نفورکیم  -logitech سنارفنک مک  بو  -hd مک بو  - تروپ لنپ 24 چپ  - وکسیس 24tc-l-2960 چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000100 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
مکبو الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 

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

نوفورکیم الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ امتح  یمارگ  ناگدننک  نیمات.دیدرگ  رکذ  یتسویپ  کرادمو  زاین  یلک  حرشرد  هک  دنتسه  ییاهنآ  طقف  رظندم  یاه  الاک..مارتحاو  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  یداصتقا  هسانشاب  هارمهروتکاف 

دنیامرف لصاح  سامت  هدازیلع  یاقآ  سامت 09194984179 هرامشاب  ماهباو  لاوس  هنوگره  تهج 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

boyabn-xm6boyabn-xm6 میسیب   میسیب نفورکیم   نفورکیم -- logitechlogitech سنارفنک سنارفنک مکمک   بوبو   -- hdhd  مکمک بوبو   -- تروپ تروپ لنپ  2424 لنپ چپچپ   -- وکسیس وکسیس 2424tc- ltc - l -- 29602960 چوس چوس ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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

6380452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 14   Fiber optic module 10G LC ددع - 1 دادعت  Switch Cisco WS-C3850-12XS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090774000020 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
(URL چیئوس بو ، چیئوس   ) اوتحم لیوحت  هکبش  الاک :  مان 

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

( یرون ربیف  شرب  ملق   ) یرون ربیف  رتاک  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

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

یلصا تساوخرد  دوب و  هباشم  تروصب  الاک  نعت  دشاب -  یم  تسویپ  تساوخرد  دشاب - کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع  امتح  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا دحاو  هب  لیوحت  بصن و  یتناراگ و  طرش upgrade frimware و  هب  هاگتسد  .دشاب  یم  تسویپ 

1417653761 یتسپ :  دک  کالپ 588 ،  یناقلاط  یادتبا  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64432324-021  ، 66977647-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66412653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا6380024 دنمشهاوخ   1 دادعت :   CRS326- 24G-2S+RM لدم کیتورکیم  تروپ  چیئوس 24 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6380220 نیبرود  لماک  متسیس  هکبش -  چوس  کسید -  دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض 
یتینما نیبرود  - CCTV

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6380263 یریذپ  ذوفن  نومزآ  ماجنا  هرواشم و  تامدخ  هئارا  هحفص 16)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6380336( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  هحفص 16)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ددع ددع   1414 دادعت   دادعت   Fiber optic  module 10G LCFiber optic  module 10G LC ددع - - ددع 11 دادعت دادعت   Switch Cisco WS-C3850- 12XSSwitch Cisco WS-C3850- 12XS ناونع : : ناونع 4747

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، رازفا مرن  یساش ،   ) زاین دروم  مزاول  یمامت  هارمه  هب  رلاکلوف  عون ح4  رتم  دودح 18  مادک  ره  یرهش  نویزیولت  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن هارمه  هب  وروسسورپ )...  ویدیو 
1101000241000101 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم صوصخ  رد  تاخیضوت  یارب  ییوگ  خساپ  هرامش  دشاب -  یم  یمازلا  یراک  همزور  جرد  تسا -  یمازلا  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  رد  تاصخشم   - 09144486280 ینف تاصخشم  بصن و 

5715839648 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  ناداتسا  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449792-044  ، 33432153-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33449790-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  ناهفصا  یرادرهش  کی  هقطنم  حطس  رد  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000191 زاین :  هرامش 

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

لوط رتم  عبرمرتم و  400000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  ناهفصا  یرادرهش  کی  هقطنم  حطس  رد  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32108821-031  ، 32228373-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا حرش  اب  قباطم  رباعم  یشک  طخ  یارجا  یکیفارت و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000190 زاین :  هرامش 

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32108821-031  ، 32228373-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

مالعتسا مالعتسا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

6380350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  رد  یتلافسآ  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  ثادحا و  اب  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000605 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - تاصخشمو طیارش  قبط  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000279 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

رتم ولیک  95 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذکراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هکرب   ( رتالابو هبتر 5   ) یربارتو هار  هتشر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   یتلافسآ   یتلافسآ هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   ثادحا   ثادحا اباب   ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 5151

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5252

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب  یرادهار )  یاه  تشگ  تهج  ینمیا  تازیهجت  نیمأت  یزورون (  حرط  زاین  دروم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000266 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسلجم 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

6380454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یلوط  یشک  طخ  هدایپ و  رباع  طوطخ  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094354000005 زاین :  هرامش 

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

لوطرتم 3200 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8631645798 یتسپ :  دک  یسلجم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  نادیم  مرا  راولب  یسلجم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52472850-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52473913-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یرادهار یرادهار یاه   یاه تشگ   تشگ تهج   تهج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یزورون (  (  یزورون حرط   حرط زاین   زاین دروم   دروم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یکیفارت یکیفارت یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 5454

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاریش هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 13/30عبنم ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380529 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  ولبات و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 6.577.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هرکرک برد   ) چناپ لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004185000122 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  هگرب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب 

03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ،

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32260452-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

(( هرکرک هرکرک برد   برد  ) ) چناپ چناپ لور   لور ناونع : : ناونع 5656

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

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

6380462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس ورتم 70  عافترا 2  ضرع و  تناس  70 رتم هزادنا 3 هب  کی  هجرد  هزیناولاگ  لیفورپ  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاب  تیفیک  اب  ییولیک  دیاس 600  روتوماب 

1101050262000037 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 10 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

04133357326 09144946193 .دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  مرف  یراذگراب  زیربت  یعامتجا  نیمات  هبعش 3  یدورو  تمسق  رد  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156947364 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287002-041  ، 33282993-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33282778-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تناس تناس   7070 ورتم   ورتم   22 عافترا   عافترا وو   ضرع   ضرع تناس   تناس 7070 رتم رتم هزادنا  33 هزادنا هبهب   کیکی   هجرد   هجرد هزیناولاگ   هزیناولاگ لیفورپ   لیفورپ سنج   سنج زازا   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناریا یناریا یالاب   یالاب تیفیک   تیفیک اباب   ییولیک   ییولیک   600600 دیاس   دیاس روتوماب   روتوماب

5757

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

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

6379921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع تسپ 400 دنمشوه  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000874 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ تاکرادت  سانشراک   - یربکا 09338960241 لیعامسا  یاقآ  ینف  سانشراک  هام 07132142370 –  ربهر  یبتجم  یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  زا  مالعتسا  مرف  قبط  رزیالباتسا  نیبرود و  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100463000055 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دزی رهش  لیوحت  لحم  یدقن -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا مرف  طیارش  ریاس  روتکاف -  شیپ  لاسرا  ای  یتسویپ  کرادم  زا  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و 

هدوزفا شزرا  یهاوگ  یراذگراب 

8949164713 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  نامتخاس  راثیا ، نابایخ  یتشد ، دیهش  راولب  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222701-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38220302-035 :: 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

تسپ تسپ دنمشوه   دنمشوه یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5858

رزیالباتسا رزیالباتسا وو   نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 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

6380136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تمیق داهنشیپ  مرف   ) تسویپ مرف  قبط  یبناج  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005624000016 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تمیق داهنشیپ   ) تسویپ مرف  قبط  یبناج  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134814653 یتسپ :  دک  نمهب ،  نابایخ 22  شبن  ناتسلگ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345704-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342427-061 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060001000022 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسارون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیبرود هدننک  لرتنک  لوسنک  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود  :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  زاگ  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 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

6380186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 6161

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن مالقا   مالقا وو   یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 73 ھحفص 42 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3666389
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q2xrc29b7m32s?user=37505&ntc=6380168
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6380168?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.تسویپ مالعتسا  لیاف  ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  و  گرب )   3  ) مالعتسا لیاف 

1101092586000491 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم جرب  ای  لکد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ینوریب یاضف  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

مرگولیک 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بصن رازبا  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
کیتسوکآ هبعج  الاک :  مان 

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

کیتسوکآ هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
قرب یبرس  لباک  ای  میس  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نیبرود لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یسم لباک  الاک :  مان 

رتم 50 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

.تسویپ مالعتسا  لیاف  ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  الاک  تاصخشم 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38209000-071 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 15  هیذغت  عبنم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  هچیرد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897004172 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1515 دادعت   دادعت هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هچیرد   هچیرد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه نیبرود  چیئوس و   ، ریواصت طبض  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004330000024 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

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

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  مالعتسا  قبط  دادعت  لدم و  الاک ،  مان  ینف ،  تاصخشم  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  مان  دک و  زا  الاک  مان  دک و  دوبن  تلع  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا  خروم 20/12/1401  هرامش 7100  هب  تیریدم 

8818613733 یتسپ :  دک  کالپ 190 ،  یدعس - هارراهچ  - ظفاح راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264810-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32264816-038 :: 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

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود - - CCTVCCTV  هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک متسیس   متسیس هکبش -  -  هکبش چوس   چوس کسید -  -  کسید دراه   دراه ردروکر ) ) ردروکر  ) ) هدننک هدننک طبض   طبض ناونع : : ناونع 6464
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ناتسلگ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6380267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم صخشم  تسویپ  لیاف  رد  نیبرود  لدم  دنرب.تسویپ و  لیاف  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101000205000042 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

داهنشیپ.ناتسا یموب  اب  تیولوا.دشاب  یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت هرامش   09113756697 .دش دهاوخن  هتفریذپ  یداهنشیپ  لدم  زا  جراخ 

4919737784 یتسپ :  دک  نایگنز ،  هداج  بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420960-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32420930-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم صخشم   صخشم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   نیبرود   نیبرود لدم   لدم وو   دنرب.تسویپ   دنرب.تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

6565
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا و تاصخشم و  یواح  لیاف  تازیهجت و  دادعت  عون و  لماش  لیاف  کی  اب  قباطم  دنمشوه  تظافح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ هب  یتناراگ  دیرخ و  طیارش 

1101005221000821 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

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

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  جرک  رد  عقاو  زربلا  قرب  عیزوت  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

دشابیم دیرخ  دنیآرف  همادا  تهج  طقف  یباختنا  یالاک  نعت 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 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

6380301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  نیبرود .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004838000044 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  نیبرود .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617739433 یتسپ :  دک  یزار ،  یایرکذ  دمحم  راولب   2/17 ناراهب   جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33730501-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33777066-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

DCH-Z120DCH-Z120 لدم   لدم ||ZOSIZOSI  | | یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6767
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا هطوحم  رد  رارقتسا  تهج  یتسویپ ) تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط   ) هطوبرم تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه

1101001483000012 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تمیق جرد  زا  دامن و  مادقا  هدش  جرد  تاصخشم  اب  اه  نیبرود  روتکاف  شیپ  لاسرا  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  طقف  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  در  امش  داهنشیپ  ریغ ، هاگتسد  تمیق  جرد  تروصرد  دیئامرف  یراددوخ  هباشم  یاه  نیبرود 

3817793178 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  مئاق  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33254036-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33254038-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوراک تشادهب  هکبش  تهج  ریگدزد  هاگتسد  دیرخ 6  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6380332 مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 23)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم رگیدو   رگیدو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش تهج   تهج ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسپ6379921 دنمشوه  یریوصت  تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6380220 نیبرود  لماک  متسیس  هکبش -  چوس  کسید -  دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض 
یتینما نیبرود  - CCTV

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قیرح6380332 مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 23)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

قیرح6380332 مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 23)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6380383HFC 227ea یزاگ قیرح  ءافطا  هحفص 23)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 73 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6380339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح  ددرت و  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000197 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتشگنارثا ینز  تعاس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  - دشاب هتشاد  ار   unis رازفا مرن  هب  لاصتا  تیلباق  هاگتسد   - هاگتسد ددع   60- دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127552272

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

بایغ6380339 روضح  ددرت و  تبث  هحفص 15)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بایغ بایغ روضح   روضح وو   ددرت   ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7070

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 - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلاک اب  رتم  یتناس   ( 191  * 5/08 هملباق )  لخاد  هب  لخاد  داعبا  هب  یسیورس  بآ  دض  برد  هیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 80  تسویپ  حرش  هب  یجراخ  دارن  بوچ  سنج  زا 

1101093993000857 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قیرح دض  برد  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44737524-011 :: 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

متسیس6379784 یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت 
قرب قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلول6379940 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  تازیهجت ،  حلاصم و  دیرخ 
هدننک کنخ  یاهمتسیس  یفرصم  یناشن و  شتآ  بآ  یشک 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتارباخم6380205 یاههاگتسیا  قیرح  نالعا  متسیس  هحفص 23)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6380332 مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 23)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6380383HFC 227ea یزاگ قیرح  ءافطا  هحفص 23)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6380428 دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

قیرح قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

کینورتکلا6380186 تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  هحفص 39)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6380332 مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 23)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تشادهب6380612 هکبش  تهج  ریگدزد  هاگتسد  دیرخ 6  هحفص 39)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  تادنتسم  هب 

1101093750000052 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یساکع نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  تادنتسم  هب 

.دوش هتفرگ  سامت  هارمه 09134534905  هرامش  هب  یدمحا  یاقآ  بانج  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

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

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 73 ھحفص 52 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3666407
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w4ptsxj4xr4ys?user=37505&ntc=6380204
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6380204?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یگدننار6379797 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاه  نیبرود  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسپ6379921 دنمشوه  یریوصت  تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رزیالباتسا6380094 نیبرود و  عاونا  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6380136 نیبرود  ددع  هحفص 39)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 39)نیبرود6380168 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6380186 تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  هحفص 39)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6380199 دادعت 15  هیذغت  عبنم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  هچیرد  هحفص 39)تخاس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6380204 هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6380220 نیبرود  لماک  متسیس  هکبش -  چوس  کسید -  دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض 
یتینما نیبرود  - CCTV

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6380267 لدم  دنرب.تسویپ و  لیاف  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد 
دشاب یم  صخشم  تسویپ  لیاف  رد 

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6380294 تظافح  متسیس  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6380301DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما هحفص 39)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6380325-logitech سنارفنک مک  بو  -hd مک بو  - تروپ لنپ 24 چپ  - وکسیس 24tc-l-2960 چوس
boyabn-xm6 میسیب نفورکیم 

هحفص 25) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرح6380332 مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 23)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم6380572 تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  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 73 ھحفص 53 
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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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 21 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.دشاب هربیلاکو  یتناراگ  یاراد  امتح  هاگتسد.دشاب  یمزایندروم  wile2000 لدم جنرب  لباترپ  عیرس  جنس  تبوطر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح 

1101091319000179 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جنس تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55302502-021 :: 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

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

جنس6380532 تبوطر  هحفص 54)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس و6380544 یریگ ، نابیتشپ  هناماس  یزاس ، هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ،
یبناج تاموزلم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

هتسبرادم6380220 نیبرود  لماک  متسیس  هکبش -  چوس  کسید -  دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض 
یتینما نیبرود  - CCTV

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جنس جنس تبوطر   تبوطر هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 73 ھحفص 54 
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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 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

6379840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هبرورس  قاتا  یقرب  لایرتم  کلاب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000171 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 | 2 || میس کت  | یتارباخم لباک  ینامتخاس | لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یمیلس  یاقا   09126508764 هرامشاب زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدسا 09183141223 سدنهم  ینف  سانشراک 

1101101479000004 زاین :  هرامش 
حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذکزاب  تسوپ  تسیل  رد  تمیق  زیر  هناماس و  رد  لک  غلبم  افطل 

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

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

35378727-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامتخاس ینامتخاس لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول 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 :
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ناگرگ یناقلاط  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091468000029 زاین :  هرامش 

ناگرگ یناقلاط  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس نایاپ  زا  لبق  بصنو  لیوحت  تخادرپ  طرش   . تسیمازلا IT ینف هیدات  بسک  - دشاب تسویپ  تاصخشم  قباطم  اقیقد  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراج 

4916668197 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناقلاط  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نازابناج ، راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247621-017  ، 32247620-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32247620-017 :: 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

متسیس6379784 یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج  مزال  راک  رازبا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت 
قرب قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینامتخاس6379840 هحفص 54)لباک  رورس  ( رورس

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

دوخ6380121 هکبش  هداد و  تینما  یا  هنایار  هحفص 11)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6380148 هحفص 54)مزاول  رورس  ( رورس

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

6380318HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  هحفص 54)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس و6380544 یریگ ، نابیتشپ  هناماس  یزاس ، هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ،
یبناج تاموزلم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

HPE DL380 Gen10  8SFFHPE DL380 Gen10  8SFF  لدم لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 7676

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

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

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 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یدقن -  مود - ) تبون   ) یسانشاوه راکدوخ  یاه  هاگتسیا  یکدی  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003016000015 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسانشاوه رازبا  تاموزلم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دنهاوخ  یرادیرخ  عومجم  تروص  هب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدیدرگ  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  طیارش  اهالاک و  لماک  تاصخشم 

.دوب دهاوخ  اهالاک  عومجم  یارب  یداهنشیپ  تمیق  مالعتسا ،  هدنرب  نعت  کالم 

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

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

6380022 ... رلوک و جنسامد و  روسنس و  : یسانشاوه راکدوخ  یاه  هاگتسیا  یکدی  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ...  ... وو رلوک   رلوک وو   جنسامد   جنسامد وو   روسنس   روسنس :: یسانشاوه یسانشاوه راکدوخ   راکدوخ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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 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

6380188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روتایدار و ....  جیکپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000534 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
A12c| ناسرما | یا هرپ   | روتایدار الاک :  مان 

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

Jacksking ( | لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

ینف دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسا6380024 دنمشهاوخ   1 دادعت :   CRS326- 24G-2S+RM لدم کیتورکیم  تروپ  چیئوس 24 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ6380121 هکبش  هداد و  تینما  یا  هنایار  هحفص 11)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتایدار6380188 هحفص 57)جیکپ و  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم6380197 هحفص 25)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6380220 نیبرود  لماک  متسیس  هکبش -  چوس  کسید -  دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض 
یتینما نیبرود  - CCTV

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتایدار روتایدار وو   جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 7878

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

دادعت6380452  Fiber optic module 10G LC ددع - 1 دادعت  Switch Cisco WS-C3850-12XS
ددع  14

هحفص 25) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یقرب  مزاول  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095076000081 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نادرگ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا یمومع  هروظنم  دنچ  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
وشلباک الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

ییاصع تلوب )  ) هرهم چیپ و  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
یترارح کنیرش  هلول  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1402/01/19 زاین :  خیرات 

PS نریاتسا یلپ  الاک :  مان 
مرگولیک 10 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج دشاب  یم  الاک  دات  هب  طونم  هام  ادودح 3  تخادرپ  دوش  یمن  هتفرگ  لیوحت  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هدوب و  ردیانشا  لصا  اه  قرب  دیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  تاسیسات  دحاو  اب  یگنهامه 

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52222021-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نریاتسا نریاتسا یلپ   یلپ کنیرش -  -  کنیرش هلول   هلول هرهم -  -  هرهم وو   چیپ   چیپ قرب -  -  قرب ولبات   ولبات چوس -  -  چوس ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 73 ھحفص 59 
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6379833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادرگ زویف  دیلک  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000133 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادرگ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 65 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32225832-031 :: 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

نریاتسا6379803 یلپ  کنیرش -  هلول  هرهم -  چیپ و  قرب -  ولبات  هحفص 59)چوس -  چوس  ( چوس

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

نادرگ6379833 زویف  دیلک  عاونا  هحفص 59)دیرخ  چوس  ( چوس

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

تسا6380024 دنمشهاوخ   1 دادعت :   CRS326- 24G-2S+RM لدم کیتورکیم  تروپ  چیئوس 24 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ 63801312960 لدم 24  هحفص 25)جوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتارباخم6380197 هحفص 25)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6380220 نیبرود  لماک  متسیس  هکبش -  چوس  کسید -  دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض 
یتینما نیبرود  - CCTV

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6380325-logitech سنارفنک مک  بو  -hd مک بو  - تروپ لنپ 24 چپ  - وکسیس 24tc-l-2960 چوس
boyabn-xm6 میسیب نفورکیم 

هحفص 25) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نادرگ نادرگ زویف   زویف دیلک   دیلک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 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

6380208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  یتوص .  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000160 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
MP3)|Moukey  ) یقیسوم هدننک  شخپ  ( | یتوص هدننک  تیوقت   ) یتوص ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09173733062  هب  یرفعج  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم .  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333291-077 :: 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

یتوص6380208 هحفص 61)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8181

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم هن  هقطنم  یرادرهش  تهج  ینف  تاصخشم  اب  رتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000142 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

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

PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط  اه  متسیس  ینف  تاصخشم  دهشم ( -  هن  هقطنم  یرادرهش  تهج  ینف  تاصخشم  اب  رتویپماک  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

6379957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب  لیمکت و   ) رگپاچ هاگتسد   1 روتیتام + ) سیک و   _ هنایار هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000375 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب  لیمکت و   ) رگپاچ هاگتسد   1 روتیتام + ) سیک و   _ هنایار هاگتسد   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

55122315-021  ، 55122300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک ناتسرهش  قرش  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 17 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6379968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 2  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000160 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهرازفا مرن  هیلک  دشاب و  یتناراگ  یاراد  اهالاک  تسا و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  یدقن و  تخادرپ  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیوحت  بصن و  هدش  تساوخرد 

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسیمازلا تسیمازلا تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت  ) ) رگپاچ رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   11 روتیتام + ) + ) روتیتام وو   سیک   سیک  _ _ هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 8383

جرک جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6379980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رتویپماک -  ینیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101479000005 زاین :  هرامش 

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ینیم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35378727-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک ینیم   ینیم 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 :
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / یراوید یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001180 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  / یراوید یتایح  مئالع  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب 

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

*** *** یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // یراوید یراوید یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ناردارب  ) یتشهب دیهش  سیدرپ   :: 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 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

6380099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  رتنیرپو و  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093017000094 زاین :  هرامش 

 ( ناردارب یتشهب (  دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

BIXOLON SRP 350 PLUS II| گنوسماس  | یترارح راون  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  رتنیرپو و  رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177948986 یتسپ :  دک  نویزیولت ،  یدازآ و  نادیم  لصافدح  یرتنالک -  دیهش  هارگرزب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38760615-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38760614-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یدقن  دیرخ  شور 09143482318  نامهم  سدنهم  اب  زاین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000493000222 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یدقن  دیرخ  شور 09143482318  نامهم  سدنهم  اب  زاین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249901-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  تمالس  همیب  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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش لیوحت خ   * ددرگ هنیمز  روتکاف  شیپ  *VL229HS لدم چنیا  کت 22 رتسم  دنرب  روتینام  هاگتسد  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001084000036 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدابا 09125307468 دیس  ** یجویف 09127061381  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414664113 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  یناکشم  روپیلع  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88964015-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88964014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 8888

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد 2020 ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسرهش  قرش  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 17 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6380231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 2  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000159 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهرازفا مرن  هیلک  دشاب و  تشاد  هلاسکی  یتناراگ  تسا و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  یدقن و  تخادرپ  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ بصن  هدش  تساوخرد 

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6380266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000626 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
LF27T350FH-M|LED|27 لدم | کنیل - ید  | یتینما روتینام  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09159199566

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9090

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 73 ھحفص 68 
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یلامش ناسارخ  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 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

6380298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xs2240H نژیو سکا  چنیا  ید 22  یا  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004144000010 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  ات  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413785874 یتسپ :  دک  کالپ 555 ،  نیب 19/21  سردم  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244119-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32244122-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

6380313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xs2240Hxs2240H  نژیو نژیو سکا   سکا چنیا   چنیا   2222 یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9292

لماک لماک هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 73 ھحفص 69 
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.تسویپ تسیل  حرش  هب  لماک  هنایار  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دراوم  یخرب  رد  الاک  دک  ناریا 

1101001014000805 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

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

دربردام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

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

یرون ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

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

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
( روات سیک   ) هداتسیا سیک  الاک :  مان 

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

دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

 ، لمح هنیزه  انمض  .دشاب  یم  ناتسزوخ  ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  لحم  رد  تسویپ  تسیل  قباطم  هنایار ) هاگتسد  ود   ) الاک لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09375646082  هب  یناضمر  یاقآ  اب  تاعطق  عون  دات  تهج  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  همیب و ... 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 73 ھحفص 70 
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روشک یمادختسا  یرادا 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 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6380500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  روتینام  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000119 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  روتینام  هیهت  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتویپماک6379878 متسیس  هحفص 61)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6379957 هگرب  یراذگراب  لیمکت و   ) رگپاچ هاگتسد   1 روتیتام + ) سیک و   _ هنایار هاگتسد   3
( تسیمازلا

هحفص 61) روتینام  ( روتینام

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

جرک6379968 قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 2  هحفص 61)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6379980 رتویپماک -  هحفص 61)ینیم  روتینام  ( روتینام

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

6380005*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / یراوید یتایح  مئالع  هحفص 61)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6380099 رتنیرپ و  هحفص 61)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

6380123LCD هحفص 61)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام6380171 هاگتسد  هحفص 61)20 روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم روتینام   روتینام هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 73 ھحفص 71 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتویپماک6380231 هاگتسد  دیرخ 2  هحفص 61)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6380266 مئالع  هحفص 61)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6380298xs2240H نژیو سکا  چنیا  ید 22  یا  لا  هحفص 61)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لماک6380313 هنایار  هاگتسد  هحفص 61)دیرخ 2  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6380500 لیاف  اب  قباطم  روتینام  هحفص 61)هیهت  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

تسپ6379921 دنمشوه  یریوصت  تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6380136 نیبرود  ددع  هحفص 39)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6380220 نیبرود  لماک  متسیس  هکبش -  چوس  کسید -  دراه  ردروکر )  ) هدننک طبض 
یتینما نیبرود  - CCTV

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قیرح6380332 مالعا  متسیس  هارهب  ریگدزد  نیبرود و  بصن  هحفص 23)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم6380572 تاقلعتم  رگیدو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

ییوشلاغز6379772 هناخراک  گنیروتینوم  قیقد  رازبا  مزاول  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش6379838 نویزیولت  ددع  هحفص 34)دیرخ 2  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یا6379898 هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  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

6379943( بو تحت   ) فانصا دمآرد و  یزاسون ، یزاسرهش ، هچراپکی  هحفص 16)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایغ6380142 روضح  رازفا  مرن   - UPS یرطاب بایغ -  روضح  هحفص 16)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6380320( راتناک  ) تاماظتنا نیزوت و  متسیس  رازفا  هحفص 16)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6380374 مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یحطس و6380401 یاهبآ  عبانم  دنمشوه  تیریدم  یاه  هناماس  یزاس  هدایپ  هعسوت و  یحارط 
یواک هداد  زکرم  هعسوت  ساسا  رب  ینیمزریز 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص 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

تسپ6379921 دنمشوه  یریوصت  تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6380360 تراظن  ویسپ  مالقا  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ضرع6380462 تناس  70 رتم هزادنا 3 هب  کی  هجرد  هزیناولاگ  لیفورپ  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و 
یناریا یالاب  تیفیک  اب  ییولیک  دیاس 600  روتوماب  تناس  ورتم 70  عافترا 2  و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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