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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 22

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 26

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   2222 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   256هکس ,980 , 000256 ,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما444,030444,030رالد تاراما مهرد   12مهرد 1 , 2 1012 1 , 2 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   230هکس , 0 10 , 000230 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس297,500297,500رالد سیئوس کنارف   495,500495,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 154,000هکس , 000154, 000 , اداناک000 اداناک رالد   330رالد ,800330 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   1لایر 19,530119,530

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 93,000هکس , 00093,000 , وروی000 476وروی ,870476 ژورن870, ژورن نورک   42نورک ,50042 ,500

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,919, 00020 ,919, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   541دنوپ ,6 10541 ,6 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   334,810334,810دصکی

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
((4646))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7171 ))
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( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 19  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 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  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64
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( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000009000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385279 :: 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
لاس 1401-1402  رد  هعطق  نیمات  نودب 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 39903115-39903444 یلامش  ود  برد  ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  یزکرم  نامتخاس  نویامه  باب  نابایخ  یاهتنا  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

یلا 1 یلخاد 9  - 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

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

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001001056000033 - 1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 8  زا  هناماس : رد  راشتنا  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 14  ات  دانسا : تفایرد  تلهم  - 1401/12/23

15/01/1402

bmi.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14  ات  داهنشیپ : لاسرا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1402/1/26

6385310 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 9  فلا و ب : یاهتکاپ  ندوشگ  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1402/1/27

 . ونکت یاهزادرپدوخ  یاه BCR و  هاگتسد  ینابیتشپ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم هب  یتلود ، تالماعم  یارب  نیمضت  هماننآ  قباطم  نیماضت  ریاس  هئارا  ای  یکناب  همانتنامض  ای  یدقن  هدرپس  نیمضت : غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 000ر000ر025ر1

.لایر  4.000.000 دانسا :  دیرخ  هنیزه  - 

تالماعم لوبق  یلاع  نویسیمک  هناخریبد  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت www.setadiran.ir 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

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 11

ونکت ونکت یاهزادرپدوخ   یاهزادرپدوخ وو     BCRBCR یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 22
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19:00 تیاغل  خیرات 1401/12/23  هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 9:00  زا 

خیرات 1402/01/08 هبنش  هس  زور 

دامتعا  :: عبنم تکاپعبنم ًافرص ) همانتنامض  لیوحت  تلهم   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشکی  زور  تعاس 16:00  ات  یکیزیف  تروص  هب  هصقانم  فلا ) )

هب داتس  هناماس  رد  هصقانم  دانسا  داهنشیپ و  هئارا  ینامز  تلهم   1402/01/20
خیرات 1402/01/20 هبنشکی  زور  تعاس 19:00  ات  یکینورتکلا  تروص 

6385350 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00  یهیجوت  هسلج   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات هبنشود  زور  حبص  تعاس 10:00  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   1402/01/16

1402/01/21

تراظن  ) یسرباسح یباسحیذ و  تیریدم  یشرافس  یرازفا  مرن  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  لاقتنا  یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  یحارط  لیلحت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یلام

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهافر و روما  لک  هرادا  یلامش  ود  برد  ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  یزکرم  نامتخاس  نویامه   - باب نابایخ  یاهتنا  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت  : سردآ  :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  ینابیتشپ 

85193768-88969737  - 27313131  - 39903444 :: 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

وو یباسحیذ   یباسحیذ تیریدم   تیریدم یشرافس   یشرافس یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ لاقتنا   لاقتنا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب یحارط   یحارط لیلحت   لیلحت ناونع : : ناونع
(( یلام یلام تراظن   تراظن  ) ) یسرباسح یسرباسح
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094325000168 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385406 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402  رد  مود ) شخب   ) ناهفصا یرادرهش  هکبش  ویسپ  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش ویسپ  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   695,000,000 نیمضت :  غلبم 
لیلد هب  نینچمه  .دش 2 _ دهاوخ  فذح  تباقر  رود  زا  رگ  هصقانم  هدیازم ، / هصقانم رد  تکرش  همان  تنامض  هیارا  مدع  تروصرد  _ 1 مهمرکذت : نیمضت :  تاحیضوت 

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

14:30 تعاس : 1402/03/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091714000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385458 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یناگیاب  یزاسون  کینورتکلا و  ویشرآ  تاثدحتسم و  کالما و  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  درجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یناگیاب  یزاسون  کینورتکلا و  ویشرآ  تاثدحتسم و  کالما و  یزیمم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
100,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  سردم  نابایخ   ، 6915679545 یتسپ :  دک  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  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

14021402 لاس   لاس ردرد   مود ) ) مود شخب   شخب  ) ) ناهفصا ناهفصا یرادرهش   یرادرهش هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ هعسوت   هعسوت وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

یناگیاب یناگیاب یزاسون   یزاسون وو   کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون 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

6385973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت هعسوت  کناب  لاتیجید  لوحت  هار  هشقن  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02166949007  : :: 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

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

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

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092769000205 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(TWO RUN  ) یتنیباک 250-60-400 هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 60  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یسمش هام  رثکادح 5  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  11/880/000/000 نیمضت : 

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

02141934 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید لوحت   لوحت هار   هار هشقن   هشقن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 66

(( TWO RUNTWO RUN  ) ) 250250 -- 6060 -- 400400 یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد   6060 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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ناردنزام ناتسا  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش لصا  رد  جردنم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم یهگاعبنم لصا  رد  جردنم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385387 :: هرازه هرازه یهگادکدک   لصا  رد  جردنم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لحارم هیلک  دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  ار  لیذ  لودج  هحورشم  تاعالطا  اب  یاهژورپ  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  قباطم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت هناماس  قیرط  زا  دادرارق  دقع  تاصقانم و  هجیتن  زا  یهاگآ  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب 

.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا 
هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یراس  رهش  یرافغ  دیهش  یوک  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یارجا  - 

هدرشف یبایزرا  اب  نامزمه  یراس  هاگتمادن  ) دابآرزخ عمتجم  بآ  لاقتنا  طخ  لیمکت  هصقانم  دیدجت  - 
ناتسا یاهاتسور  بآ  لاقتنا  طوطخ  یلخاد و  هکبش  حالصا  - 

نباکنت ناتسرهش  تالزا  رد  یناخوید  یناسربآ  عمتجم  داشگ  هناهد  برش  بآ  هاچ  رفح  - 
داتس هناماس  سنارفنک  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و  الاک ، نیمات  - 

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  سولاچ  نجت  گنس  ژاپمپ  هاگتسیا  بآ  نیمأت  یفیک و  اقترا  - 
هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ینشرتلیف  ییاجباج  یزاس و  هتخل  ینش  رتلیف   ) تشدرالک بآ  هناخ  هیفصت  هعسوت  اقترا و  یلیمکت  یاهراک  ییارجا و  تایلمع  - 

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  سولاچ  برغ  قرش و  تاوز  عمتجم  یناسربآ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814896564: یتسپدک تکرش  هناخریبد  هافر -  نابایخ  یدازآ - راولب  یراس  فلا  یفیک و  یبایزرا  یاهتکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  تاعامتجا  نلاس  مراهچ -  هقبط  هافر -  نابایخ  یدازآ - راولب  یراس  : تاصقانم یاهتکاپ  ییاشگزاب  لحم 

1456  - 01133356511: نفلت  :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

01133260290: ربامن  :: سکف :: ECESARI@ABFA-MAZANDARAN.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - ناتسا ناتسا یاهاتسور   یاهاتسور بآبآ   لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش حالصا   حالصا عمتجم -  -  عمتجم بآبآ   لاقتنا   لاقتنا طخطخ   لیمکت   لیمکت بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یناسربآ یناسربآ عمتجم   عمتجم داشگ   داشگ هناهد   هناهد برش   برش بآبآ   هاچ   هاچ رفح   رفح
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زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ی ج / 199 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 19  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 19  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385457 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14   - 1402/01/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

افبآ ششوپ  تحت  هدودحم  رد  رتمولیک  دودح 60  لوط  هب  بالضاف  لاقتنا  طوطخ  یروآ و  عمج  هکبش  یوشتسش  یرتموئدیو و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا ناتسا 

لایر  5/615/353/580 دروارب : 

بالضاف یروآ  عمج  یاه  هکبش  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  هبتر 4  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  280/767/679 نیمضت : 

هام  12 راک :  یارجا  تدم 

:: سردآ سردآ

2001005186000199 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001001034000267 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GAS DETECTOR ددع دیرخ 212   WSS-0050019 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف  رتکد   ، 1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدودحم هدودحم ردرد   رتمولیک   رتمولیک   6060 دودح   دودح لوط   لوط هبهب   بالضاف   بالضاف لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
افبآ افبآ ششوپ   ششوپ تحت   تحت
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GAS DETECTORGAS DETECTOR ددع   ددع   2 122 12 دیرخ   دیرخ   WSS-00500 19WSS-00500 19 یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1010
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ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6384920 :: 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 

یکناب همانتنامض  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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت سردآنفلت هب  ناهفصا  هقطنم  تارباخم  تیاس  ای  www.tci.ir و  تیاسبو : : تیاسبو
www.isfahan.tci.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس هداد   هداد زکرم   زکرم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

رهش رهش حطس   حطس یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212
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روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003010000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385031 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یسانشاوه  یاهرادار  یلم  هکبش  نتشاد  هگن  لاعف  تازیهجت و  نیمات  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یسانشاوه  نامزاس  یزاس  رتپوکیله  یوربور  جارعم  نابایخ  یدازآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768- مان تبث  رتفد  سامت 27313131  زکرم   :: نفلت نفلت
66070075

Www.setadiran.ir 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

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSD-0210073 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  رثکادح 3  لوا و  یهگا  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگا  راشتنا 

ناسارخ  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم   MARINE DIGITAL HE RADIO ددع )  10  ) ملق دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  یمازلا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  تیحالص  هیدات  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-5-02183762604 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک یسانشاوه   یسانشاوه یاهرادار   یاهرادار یلم   یلم هکبش   هکبش نتشاد   نتشاد هگن   هگن لاعف   لاعف وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 1313

MARINE DIGITAL HE RADIOMARINE DIGITAL HE RADIO ددع ) ) ددع   1010  ) ) ملق ملق   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092036000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/23  زا   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1402/01/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385355 :: هرازه هرازه :: 1402/01/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAN و LAN هکبش یرتویپماک  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  لاس  ود  ارجا  تدم 

نارهت  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  نامتخاس  ارجا  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 2.021.886.304 

ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هارمه  هب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  ندوب  اراد 

کالپ 27  رایدنفسا  راولب  ندرج )  ) الدنام نوسلن  نارهت خ  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
نارهت ناریا -  زاگ  لاقتنا  تکرش  نامتخاس  نامیپ  یارجا  لحم 

81314328-021 :: نفلت www.setadiran.ir www.nigtc.ir www.shana.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

81314333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001094325000167 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385383 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402  رد  لوا ) شخب   ) ناهفصا یرادرهش  هکبش  ویسپ  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش ویسپ  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   695,000,000 نیمضت :  غلبم 
لیلد هب  نینچمه  .دش 2 _ دهاوخ  فذح  تباقر  رود  زا  رگ  هصقانم  هدیازم ، / هصقانم رد  تکرش  همان  تنامض  هیارا  مدع  تروصرد  _ 1 مهمرکذت : نیمضت :  تاحیضوت 

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

14:30 تعاس : 1402/03/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WANWAN  وو   LANLAN هکبش هکبش یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

یرادرهش یرادرهش هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ هعسوت   هعسوت وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wrd-0259734 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  زاین  دروم  ( VHF دناب یدروناوه (  ییویدار  متسیس  تازیهجت  ملق  دیرخ 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام تعاس 3  ات  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

-85193768 مان :  تبث  رتفد  :: 02183762604-5 و 02141934  نفلت نفلت
88969737

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

ناتسزوخ مایا   :: عبنم :: 1402/01/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385503 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

هئارا الاب -  هب  هبتر 4  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ندوب  اراد  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  کینورتکلا و  هبتر 5  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 

لایر نیمضت 6/001/741/118  غلبم 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم  رهشمرخ خ   :: سردآ سردآ

:: 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

زاین زاین دروم   دروم ( ( VHFVHF  دناب دناب یدروناوه (  (  یدروناوه ییویدار   ییویدار متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

لرتنک لرتنک سکا   سکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

2001003010000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385529 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یسانشاوه  یاهرادار  یلم  هکبش  نتشاد  هگن  لاعف  تازیهجت و  نیمات  یناسر ، زورب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روشک یسانشاوه  یاهرادار  یلم  هکبش  نتشاد  هگن  لاعف  تازیهجت و  نیمات  یناسر ،  زورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,265,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یسانشاوه نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم   ، 1387835811 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wsd-0210073 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  زاین  دروم   MARINE DIGITAL HF RADIO ددع ) 10  ) ملق دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02183762604 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک یسانشاوه   یسانشاوه یاهرادار   یاهرادار یلم   یلم هکبش   هکبش نتشاد   نتشاد هگن   هگن لاعف   لاعف وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یناسر ، ، یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 1919

MARINE DIGITAL HF RADIOMARINE DIGITAL HF RADIO ددع ) ) ددع 1010  ) ) ملق ملق   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0019 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

is.tci.ir :: عبنم :: 1402/01/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورگ 3 یاه  ناتسرهش  یصاصتخا  یاه  حرط  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1402/01/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناتسا قرش   ) هورگ 1 اهناتسرهش  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

یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2 12 1

یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2222

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

is.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورگ 2 یاهناتسرهش  یصاصتخا  یاه  حرط  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

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385904 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 70 هب   SFPC هارمه هب  تروپ   GFPD16 تراک هاگتسد و  دادعت 27 و  هب   OLT56087 هاگتسد و دادعت 8  هب   OLT5600T یساش دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم یرادا  ینف و  عمتجم  یقرش  نابایخ 17  سراپنایک -  زاوها   :: سردآ سردآ

تسارح هرادا   - فکمه هقبط  ناتسزوخ  هقطنم 

:: 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

22 هورگ   هورگ یاهناتسرهش   یاهناتسرهش یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323

هارمه هارمه هبهب   تروپ   تروپ   GFPD16GFPD16 تراک   تراک وو   هاگتسد   هاگتسد وو   دادعت  2727   دادعت هبهب     OLT56087OLT56087  وو هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت هبهب     OLT5600TOLT5600T یساش   یساش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع   7070 دادعت   دادعت هبهب     SFPCSFPC

2424

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385906 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن هژورپ  تهج  رادراهم  رک  راهم و 12  نودب  رک  رک و 8  ییاوه 12  ربیف  لباک  رک و  یکاخ 12 و 24 و 48  یرون  ربیف  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح هرادا  فکمه  هقبط  ناتسزوخ  هقطنم  تارباخم  یرادا  ینف و  عمتجم  یقرش  نابایخ 17  سراپنایک -  زاوها  دانسا :  تفایرد  لحم   :: 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

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385964 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ تهج  لب  یسکلف  لتکیپ و  تاقلعتم ، اب  رک  یرون 48 و 142  ربیف  لصفم  هلول  تسب  تسپ ، هلول  نلیتا ،  یلپ  هلول  یرون ، تسپ  هبعج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امجن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح هرادا  فکمه  هفبط  تارباخم  یرادا  ینف و  عمتجم  یقرش  نابایخ 17  سراپنایک  زاوها  دانسا  تفایرد   :: 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

رادراهم رادراهم رکرک     1212 وو   راهم   راهم نودب   نودب رکرک     88 وو   رکرک     1212 ییاوه   ییاوه ربیف   ربیف لباک   لباک وو   رکرک     4848 وو   وو  2424     1212 یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یسکلف یسکلف وو   لتکیپ   لتکیپ تاقلعتم ، ، تاقلعتم اباب   رکرک     142142 وو     4848 یرون   یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم هلول   هلول تسب   تسب تسپ ، ، تسپ هلول   هلول نلیتا ،  ،  نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یرون ، ، یرون تسپ   تسپ هبعج   هبعج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

2001001034000265 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MARINE DIGITAL HF RADIO ملق دیرخ 4  هب  طوبرم   WSD-0210073 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف  رتکد   ، 1414713111 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

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000005000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ  هطوحمو  نادمه  ناتسا   ICT تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  عمتجم  ثادحا  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

یروانف تاطابترا و  ترازو  یسودق ، دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرشرتکد ، نابایخ  نارهت ،  ، 1631713461 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
عبانم تیریدم  یناسنا و  هیامرس  هعسوت  تنواعم  نامتخاس  یدورو 7 ، تاعالطا ،

:: 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

MARINE DIGITAL HF RADIOMARINE DIGITAL HF RADIO ملق   ملق   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

ناتسا ناتسا تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   وو   تاطابترا   تاطابترا عمتجم   عمتجم ( ( ICTICT )) ثادحا ثادحا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2828

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

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

2001001034000266 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( VHF دناب  ) یدروناوه ییویدار  متسیس  تازیهجت  ملق  دیرخ 12   WRD-0259734 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف  رتکد   ، 1414713111 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

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000005000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ " هطوحمو  نامرک  ناتسا   ICT تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  عمتجم  ثادحا  یلیمکت  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : " یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

یدورو 7، تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  ترازو  یسودق ، دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرشرتکد ، نابایخ  نارهت ، یناشن :  هب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
عبانم تیریدم  یناسنا و  هیامرس  هعسوت  تنواعم  نامتخاس 

:: 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

(( VHFVHF  دناب دناب  ) ) یدروناوه یدروناوه ییویدار   ییویدار متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

ICTICT تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   وو   تاطابترا   تاطابترا عمتجم   عمتجم ثادحا   ثادحا یلیمکت   یلیمکت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

2001000005000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ  هطوحمو  ناتسرل  ناتسا   ICT تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  عمتجم  ثادحا  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

یروانف تاطابترا و  ترازو  یسودق ، دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرشرتکد ، نابایخ  نارهت ،  ، 1631713461 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
عبانم تیریدم  یناسنا و  هیامرس  هعسوت  تنواعم  نامتخاس  یدورو 7 ، تاعالطا ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تینما6385279 هکبش و  یبناج و  تازیهجت  اه و  هنایار  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هعسوت ، 
نامتخاس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناهفصا6385406 یرادرهش  هکبش  ویسپ  هعسوت  ریمعت و  یرادهگن ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
لاس 1402 رد  مود ) شخب  )

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید6385973 لوحت  هار  هشقن  هحفص 5)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   وو   تاطابترا   تاطابترا عمتجم   عمتجم ( ( ICTICT )) ثادحا ثادحا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3131

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

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

سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004916000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385160 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص لاووئدیو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 300.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

یرادرهش یاه  تنواعم  هزوح  نامتخاس  کی  تلادع  هچوک  ودمس )  ) رجف نابایخ  یبونج  رهشلگ  هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

07633625020 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون 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

6384963 :: 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

یتعنص یتعنص لاووئدیو   لاووئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

CMFCMF  هطوحم هطوحم تلافسآ   تلافسآ وو   اهاه   هار   هار تلافسآ   تلافسآ میمرت   میمرت وو   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 3333

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

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 17هرامش  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاسات 17عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384985 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تبون هناهد )  ) 5  ) لپ هاگتسدکی  هب  باروش  ات  غاب  هرق  یدورو  لصافدح  لوا  یامنبا  لیدبت  هزوریف  ناتسرهش  باروش  هزوریف  روحم  زیخ  هثداح  هطقن  کی  حالصا 

لوا
لایر نیمضت 500/000/000  لایر  دروارب 10/000/000/000 

( مود تبون   ) سودرف دابانگ -  زبس  هندرگ  یزاس  نمیا  یزاسهب و 
لایر نیمضت 6/787/021/752  لایر   135/740/435/034 دروارب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 9173695636 دک  مالسا  نایئادف  یاهتنا خ  دهشم   :: سردآ سردآ

ربامن 33435888-051  8-33412024-051 :: 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

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094839000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385361 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلوا دروآرب  ساسا  رب  رهش  حطس  رد  اهعطاقت  یزاس  دنمشوه  یگدننار و  ییامنهار و  یاه  غارچ  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربارب بیارض  لامعا  نودب  لیدعت و  لامعا  نودب  عوطقم و  تروصب  ماجحا ) یارب   ) یرتسگداد یمسر  سانشراک  یراذگ  تمیق  یگدننار و  ییامنهار و  یاهغارچ 

ینف  تاصخشم  یصوصخ و  طیارش 
هیمورا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یگدننار ییامنهار و  یاه  غارچ  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,341,741,500 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیمورا یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -   ، 5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هندرگ هندرگ یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب  - - روحم روحم زیخ   زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن کیکی   حالصا   حالصا هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع 3434

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004916000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385376 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 250.000.000  هب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش یاه  تنواعم  هزوح  نامتخاس  کی  تلادع  هچوک  ودمس )  رجف (  نابایخ  یبونج  رهشلگ  : هاگتسد سردآ   :: سردآ سردآ

07633625020 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رهش   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385417 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رچپولب هاگتسد  کی  دیرخ  - 1

یرادهار تالآ  نیشام  کیتسال  دیرخ  - 2
تخوس نزاخم  نویسارتلیف  هاگتسد  دیرخ 21  -3

یظافحتسا هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یماظتنا  یراطخا و  یتاعالطا  ولبات  هیاپ  دیرخ  -4
یظافحتسا هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  خیم  لگ  ناتروا و  یلپ  سنج  زا  ینمیا  هناوتسا  دیرخ  -5

یرتم  کی  هلول  دیرخ  -6
یرادهار تازیهجت  تالآ و  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و  -7

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  دروارب 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک هرادا  هناخریبد   :: سردآ سردآ

85193768 و 88969737 مان :  تبث  رتفد   2713131 :: 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

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

نویسارتلیف نویسارتلیف هاگتسد   هاگتسد   2 12 1 دیرخ   دیرخ -- یرادهار  33 یرادهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام کیتسال   کیتسال دیرخ   دیرخ - - 22 رچپولب   رچپولب هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
دیرخ دیرخ -- 55 یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج هزیناولاگ   هزیناولاگ ششوپ   ششوپ اباب   یماظتنا   یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ -- 44 تخوس   تخوس نزاخم   نزاخم

یزادنا یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت -- یرتم  77 یرتم کیکی   هلول   هلول دیرخ   دیرخ -- 66 یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج خیم   خیم لگلگ   وو   ناتروا   ناتروا یلپ   یلپ سنج   سنج زازا   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا
یرادهار یرادهار تازیهجت   تازیهجت وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام

3737

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ص/1401/12/08 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385716 :: هرازه هرازه :: 1402/01/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  لایر  رابتعا 19.000.000.000  اب  یتراظن  تافلخت  تبث  هناماس  یکیفارت و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  هدرپس 950   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش نامتخاس  سدقم  عافد  هار  راهچ  رد  عقاو  مرهج  یرادهش   :: سردآ سردآ

07154234770 :: 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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

669471/101 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم :: 1402/01/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزجود  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 41/791/675/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/090/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هار تیحالص 

:: 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

یتراظن یتراظن تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس وو   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

یئزجود یئزجود یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 83 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رهشوب بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001344000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386101 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L ینابایخ غارچ  ددع  لماش 100   LED روتکژرپ ینابایخ LED و  غارچ  لماش  ییانشور  متسیس  تازیهجت  دیرخ   - 01/1051 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001378000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/02/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385344 :: هرازه هرازه :: 1402/02/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  اتسا ن  یلم  کناب  بعش  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یا  هلحرم  ود  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش  راذگرب  البق  هلحرم  ود  رد  قوف  هصقانم  هکنیا  حیضوت 

یزکرم  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تراظن  هناماس  تازیهجت  شورف  زا  سپ  تامدخو  یزاس  دنتسم   ، شزوما  ، یزادنا هار   ، بصن  ، نیمات تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یزکرم ناتسا  یلم  کناب  بعش  زا  یدادعت  یریوصت 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
یزکرم  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  مانب  باسح 0110549940002  هب  یدقن  زیراو  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  ییاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم   ، 3813816661 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 08632231770 نامتخاس  دحاو  مود  هقبط  یزکرم 

:: 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

LL ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ددع   ددع   100100 لماش   لماش   LEDLED  روتکژرپ روتکژرپ وو     LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ لماش   لماش ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 83 ھحفص 26 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/147 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش ناجیابرذآ  ناتسازاگ  تکرش 

لایر  4/800/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34496274-04134448095 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

04134447089 :: 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

کیفارت6385376 لرتنک  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 22)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یلخاد و6385387 هکبش  حالصا  عمتجم -  بآ  لاقتنا  طخ  لیمکت  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یارجا 
یناسربآ عمتجم  داشگ  هناهد  برش  بآ  هاچ  رفح  ناتسا -  یاهاتسور  بآ  لاقتنا  طوطخ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن6385716 تافلخت  تبث  هناماس  یکیفارت و  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 83 ھحفص 27 
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هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6384934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ هاگیاپ   80 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030114000097 زاین :  هرامش 

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگیاپ 80 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاعالطا  هک  دشابیم  روشک  یکشزپ  مولع  یاههاگشناد  تمالس و  شزومآ  رتفد  یناسر  عالطا  یشزومآ و  هاگیاپ  داجیا 80  زاین  دروم  مالساب .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  راک  ماجنا  روتکاف و  لیوحت  زا  سپ  ههام  کی  تخادرپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  تسا .  هدش  همیمض  تسویپ  لیاف 

3918698786 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یناقلاط  نابایخ  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222080-086  ، 42232030-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42226653-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یشزومآ هاگیاپ   هاگیاپ   8080 داجیا   داجیا 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 :

زا 83 ھحفص 28 
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کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6384949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف تامدخ  تیریدم  ماظنیزاس  هدایپ  لیلحت و  هارمه  هبگولاتاک  سیورس  رازفا  مرن  لیوحت  رارقتسا و  نیمات ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا

تسویپ لیاف  اب  قباطم 
1101001549000098 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تادنتسم  هیلک  هارمه  هب  تلود  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لاسرا  وتسویپ  لیاف  تادنتسم  لاسرا  دیئات و  لیمکت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدلو یاقآ  هطوبرم 81565088  ناسانشراک  اب  سامت  نفلت 

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

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

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم ماظنیزاس   ماظنیزاس هدایپ   هدایپ وو   لیلحت   لیلحت هارمه   هارمه هبگولاتاک   هبگولاتاک سیورس   سیورس رازفا   رازفا مرن   مرن لیوحت   لیوحت وو   رارقتسا   رارقتسا نیمات ، ، نیمات دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تاعالطا   تاعالطا

4444

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

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

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

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

6385119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت هب  هجوت  اب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030004000035 زاین :  هرامش 

ناریا یرو  هرهب  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحارط  - تاعالطا - یهدناماس یروآعمج و   - زاین دروم  ینامز  یاهیرس  جارختسا   - زاب هداد  هناماس  یحارط  صوصخ  رد  هرواشم  تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروهرهب هزوح  رد  یشهوژپ  یاههژورپ  یارجا  تکراشم و  بلج  یزیر ، حرط   - روهرهب یروآون  یاهدادیور  یرازگرب  یحارط و   - تاقباسم یرازگرب   - دنیارف

1149943141 یتسپ :  دک   ، 16 کالپ یلم  کناب  بنج  دامعریم  نابایخ  شبن  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42391620-021  ، 42391000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

86045331-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6385186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرفاسم یاهنگاو  تاریمعت  یرادهگن و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000231 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- یهدناماس یهدناماس وو   یروآعمج   یروآعمج  - - زاین زاین دروم   دروم ینامز   ینامز یاهیرس   یاهیرس جارختسا   جارختسا  - - زاب زاب هداد   هداد هناماس   هناماس یحارط   یحارط صوصخ   صوصخ ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یارجا یارجا وو   تکراشم   تکراشم بلج   بلج یزیر ، ، یزیر حرط   حرط  - - روهرهب روهرهب یروآون   یروآون یاهدادیور   یاهدادیور یرازگرب   یرازگرب وو   یحارط   یحارط  - - تاقباسم تاقباسم یرازگرب   یرازگرب  - - دنیارف دنیارف یحارط   یحارط  - - تاعالطا تاعالطا

یروهرهب یروهرهب هزوح   هزوح ردرد   یشهوژپ   یشهوژپ یاههژورپ   یاههژورپ

4545

یرفاسم یرفاسم یاهنگاو   یاهنگاو تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیمکت یاه  لوژام  هژورپ و  لرتنک  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000212 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تامدخ  حرش  قبط  یلیمکت  یاه  لوژام  هژورپ و  لرتنک  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاریش مناخ  راکرس  لاوس 63921200  هنوگره  تروص  رد 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66703570-021  ، 66706100-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  طیارش و  یاسا  رب  یزرواشک  تالوصحم  تشک  یوگلا  تیریدم  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000070 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمزارف رتکد  سامت 22413926  نفلت  تسویپ -  تاصخشم  طیارش و  یاسا  رب  یزرواشک  تالوصحم  تشک  یوگلا  تیریدم  رازفا  مرن  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیمکت یلیمکت یاه   یاه لوژام   لوژام وو   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

یزرواشک یزرواشک تالوصحم   تالوصحم تشک   تشک یوگلا   یوگلا تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Firewall ذوفن تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004160000019 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب  هتشاد  ار  حالصیذ  یاه  نامزاس  زا  مزال  یاه  زوجم  یمامت  تسیاب  یم  لک  هرادا  نیا  اب  یراکمه  یضاقتم  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیشاب سامت  رد  یمشاه  یاقآ  سامت 09179638969  هرامش  اب  صوصخ  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  روظنم  هب  افطل  * 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ییاراد  داصتقا و  روما  لک  هرادا  تعاس  نادیم  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334945-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333494-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاقترا تهج   Q0H99A دک اب   HPE MSA ADVANCED DATA SERVICE E-LTU سنسیال ندرک  لاعف  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاس هریخذ  هاگتسد 

1101003002001035 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.تسا هدنشورف  هدهعب  یتساوخرد  تاروما  همه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FirewallFirewall ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 4949

HPE MSA ADVANCED DATA SERVICE E-LTUHPE MSA ADVANCED DATA SERVICE E-LTU  سنسیال سنسیال ندرک   ندرک لاعف   لاعف وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 83 ھحفص 32 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط  یرادرب  هرهب  تنواعم  لتاکلآ  نفلت  زکرم  یناسر  زورب  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ زیلانآ 

1101001262001271 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

سامت هرامش  کی  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  یراذگ  تمیق  تسیل  ددرگ - تبث  هناماس  رد  لک  تمیق  تسویپ , تسیل  یراذگ  تمیق  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  مالعتسا  هجیتن  مالعا  تهج 

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یا  هداج  یامورت  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم دوس  دصرد  ساسا  رب  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تایئزج  اب  رتویپماک  ینابیتشپ  تامدخ  یربهار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095269000003 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یا  هداج  یامورت  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

تعاس رفن  1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوس دصرد  ساسا  رب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسیل  هعلاطم  زا  سپ  هدیدرگ ، هئارا  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  تمدخ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مادقا  روکذم  تاصخشم  قبط  تیریدم 

4193713111 یتسپ :  دک  امورت ،  تاقیقحت  زکرم  انیسروپ - ینامرد  شزومآ  زکرم  وجمان -  نابایخ  تشر -  نالیگ - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311472-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33311472-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم یناسر   یناسر زورب   زورب تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5151

رتویپماک رتویپماک ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 83 ھحفص 33 
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ساسا  رب   ACANO MANAGER رازفا مرن  سنسیال  ینابیتشپ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000247 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم تدوع  کناب  ینف  شخب  دات  مدع  تروص  رد  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  ار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاظحالم طیارش و  قبط  تسیاب  یم  زاین  هب  خساپ  مهم *  . جوسای یرادرهش  ( ویسپ ویتکا و   ) یلحم هکبش  یرادهگن  ینابتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هدش  تسویپ 

1101005697000123 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/24 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدش  تسویپ ))  )) تاظحالم طیارش و  قبط  تسیاب  یم  زاین  هب  خساپ  مهم *  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ACANO MANAGERACANO MANAGER رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ینابیتشپ   ینابیتشپ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 5353

یرادرهش یرادرهش (( ویسپ ویسپ وو   ویتکا   ویتکا  ) ) یلحم یلحم هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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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رهشناریپ نیچرمت  کرمگ  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 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچرمت  کرمگ  لک  هرادا  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت  هعسوت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نیچرمت کرمگ  رد  میقم  سانشراک  رفن  کی  )

1101094305000004 زاین :  هرامش 
رهشناریپ نیچرمت  کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/01 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1402  رد  نیچرمت  کرمگ  لک  هرادا  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت  هعسوت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  حرش  هب  نیچرمت ) کرمگ  رد  میقم  سانشراک  رفن  کی  )

5781937943 یتسپ :  دک  نیچرمت ،  کرمگ  لک  هرادا  یزرم  هنایاپ  نیچرمت  زرم  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44418221-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44418221-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6386054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  هلاسکی *  تروص  هب  نامزاس  رد  دوجوم  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003189000027 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

دروم 11 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33553806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد هیلک   هیلک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 5555

نامزاس نامزاس ردرد   دوجوم   دوجوم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 83 ھحفص 35 
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ناجنز ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  تاعالطا *  یروانف  روما  رد  هرواشم  هکبش و  ینابیتشپ  دادرارق  تهج : :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003189000028 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  اب  قباطم  تاعالطا *  یروانف  روما  رد  هرواشم  هکبش و  ینابیتشپ  دادرارق   : :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33553806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور لاسرا 7 تسویپ  قبط  رپسک  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000125 زاین :  هرامش 

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

هتسب 1 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف روما   روما ردرد   هرواشم   هرواشم وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5757

رپسک رپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 83 ھحفص 36 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3675755
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wcz365yk2lxca?user=37505&ntc=6386076
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6386076?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3675545
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f9knebhtlmub4?user=37505&ntc=6386138
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6386138?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزرواشک تالوصحم  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتینما  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001012000012 زاین :  هرامش 

یزرواشک تالوصحم  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یزاجم یصوصخ  هکبش  هکبش و  تینما  هکبش  تازیهجت  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یتینما  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455693651 یتسپ :  دک  ون پ 58 ،  نایرد  مکی  ناخراتس خ  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64009326-021  ، 64009000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66557715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیریگب سامت   09131686115 هرامش اب  یگنهامه  تهج   corporate ینامزاس شیوداپ  سوریو  دض  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003343000210 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169653848 یتسپ :  دک  رگراک ،  بیرج خ  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37723929-031  ، 36693159-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36693159-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5959

corporatecorporate ینامزاس   ینامزاس شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو دضدض   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 83 ھحفص 37 
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هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش و هب  تسپ  تکرش  یصاصتخا  رازفا  مرن  رد  ( یزاسدکوئژ ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  هلحرم 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101003180000178 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716693999 یتسپ :  دک  رگشل ،  نادیم  هب  هدیسرن   - یتعیرش خ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275577-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37275556-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هموح  یاهراطق  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000232 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو حرش   حرش هبهب   تسپ   تسپ تکرش   تکرش یصاصتخا   یصاصتخا رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   (( یزاسدکوئژ یزاسدکوئژ )) یمقر یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک ییایفارغج   ییایفارغج تاصتخم   تاصتخم نعت   نعت   22 هلحرم   هلحرم ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق

6 16 1

یایا هموح   هموح یاهراطق   یاهراطق تیلب   تیلب هژورپ   هژورپ یاههاگتسد   یاههاگتسد رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6262

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

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

کناب6385540 یاهنامتخاسو  بعش  یریوصت  هناماس  تاریمعتو  هحفص 56)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکورتم6385559 یالاک  هنایاپ  یربهار  هحفص 56)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52464330 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسویدسنارت رسویدسنارت ناونع : : ناونع 6363

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

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

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

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

6385461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هلر روتکتناک ، روتسیرت ، تکسگ ، تاتسومرت ، یترارح ، تنملا   ) لنپ لرتنک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006888 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یترارح لدبم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
تاتسومرت الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 
یکیتسال تکسگ  دلوم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

روتسیرت الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ازامرگ روتکناک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
روسرپمک لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764987-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هلر هلر روتکتناک ، ، روتکتناک روتسیرت ، ، روتسیرت تکسگ ، ، تکسگ تاتسومرت ، ، تاتسومرت یترارح ، ، یترارح تنملا   تنملا  ) ) لنپ لنپ لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6464

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6384962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قباطم  دنب  میس  روتینام و  تج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000325 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( هرادج  ) گنیسیک دنب  مه  میس  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

نیدرورف 1401) مود  همین  تخادرپ  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

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

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

52112239-011 :: 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   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1982332 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  BTS یاهتیاس رد  یژولونکت  شیازفا 65  بصن و  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

دنب دنب میس   میس وو   روتینام   روتینام تجتج   ناونع : : ناونع 6565

ناتسا ناتسا حطس   حطس BTSBTS یاهتیاس   یاهتیاس ردرد   یژولونکت   یژولونکت   6565 شیازفا   شیازفا وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6385141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ / وگدنلب // وزیپ ریژآ  / وگدنلب رواک  / 12v رشالف یتارباخم / جوز  ود  لباک  / سکینوریاپ یتراک  میس  ریگدزد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ات /5AH یرتاب / هیاپ اب  درازیو 

1101092130000242 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتخدلپ تشدهوک و  هژورپ  ماجنا  لحم.تسا  هدننک  نیمات  اب  باهذ  بایا و  هنیزه  / هدنشورف اب  بصن  یاتسار  رد  زاین  دروم  یالاک  هنوگره  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09123532896 اب 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/12/21   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارط تامدخ  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

یمشچ یمشچ // وگدنلب وگدنلب //// وزیپ وزیپ ریژآ   ریژآ // وگدنلب وگدنلب رواک   رواک / / 1212 vv  رشالف رشالف یتارباخم / / یتارباخم جوز   جوز ودود   لباک   لباک // سکینوریاپ سکینوریاپ یتراک   یتراک میس   میس ریگدزد   ریگدزد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
اتات //55 AHAH یرتاب یرتاب // هیاپ هیاپ اباب   درازیو   درازیو

6767

یحارط یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6868
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  دادعت  تاصخشم و  ) هکبش لباک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000253 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بصن رازبا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 83 ھحفص 43 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3674221
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/27hgtgmwf44s4?user=37505&ntc=6385413
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6385413?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت 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

6385438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  دادعت  تاصخشم و  ) چئیوس بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000252 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بصن رازبا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چئیوس چئیوس بصن   بصن ناونع : : ناونع 7070
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یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1402 لاس رد  یرون  ربیف  قیرط  نامزاس  تنرتنیا  دناب  یانهپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000085000229 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دناب یانهپ  1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  بلاق  رد  روهمم  هدش و  ءاضما  کرادم  هیلک  •

.دش دهاوخ  زاین  هب  خساپ  لاطبا  ببس  کرادم  لاسرا  رد  صقن  •

3818954356 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131045-086  ، 33136311-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33133393-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kz.tci.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/12/28عبنم تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوراک زاوها و  یاهناتسرهش  امجن  هژورپ  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  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

یرون یرون ربیف   ربیف قیرط   قیرط نامزاس   نامزاس تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 7171

هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دادعت  حرش و  هب  باه  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000207 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

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

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

هزور هجو 30  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

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

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

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باه باه وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ یالاب 2000  تیفرظ  اب  یلصا   Netphone نفلت طخ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000038 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  رغت  لباقریغ  ینف  تاصخشم  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  باختنا  هباشم  عون  زا  دک  ( 2

.دشاب یم  یراک  زور  تدمب 10  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  هجو  تخادرپ  ( 2
.دش دهاوخ  ماجنا  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع ی  رب  یزادنا  هار  بصن و  یاه  هنیزه  یمامت  ( 3

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

35246580-041  ، 33355921-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ   20002000 یالاب   یالاب تیفرظ   تیفرظ اباب   یلصا   یلصا   NetphoneNetphone نفلت   نفلت طخطخ   رورس   رورس ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  ( میس یب   ) تنرتنیا دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000085 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

200Mbps دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
021-82774437 یریصن سدنهم  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88809277-021 :: 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

یشزومآ6384934 هاگیاپ  هحفص 27)داجیا 80  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6385483HPE MSA ADVANCED DATA SERVICE E- سنسیال ندرک  لاعف  بصن و  هیهت و 
LTU

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6385532 ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 27)یربهار و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کناب6385540 یاهنامتخاسو  بعش  یریوصت  هناماس  تاریمعتو  هحفص 56)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6385598 ( ویسپ ویتکا و   ) یلحم هکبش  یرادهگن  هحفص 27)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6385819 هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت  هحفص 27)هعسوت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6386076 یروانف  روما  رد  هرواشم  هکبش و  ینابیتشپ  هحفص 27)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش (( میس میس یبیب    ) ) تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

رپسک6386138 سوریو  هحفص 27)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6386346 رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6384953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1100  ) دیدجت 5 .لکهایس  ناتسرهش  ناملید   - هوکخلطسا ییاتسور  هار  روحم  سیب  باس  حلاصم  لمح  دیرخ و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هار  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  (. بعکمرتم

1101001162000241 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور هار   هار روحم   روحم سیب   سیب باس   باس حلاصم   حلاصم لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7676

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6384976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رباعم  ییانشور  مزاول  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106001225 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
پمال هدنهاک  روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

|- تاو  18| باهش سراپ   | تنسورولف پمال  الاک :  مان 
ددع 2,700 دادعت : 

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

یط 4 روتکاف  تخادرپ  هتفه .  کی  رثکادح  لیوحت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تکرش و  نیا  یزکرم  رابنا  سابعردنب  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076  ، 31201595-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31201402-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور مزاول   مزاول عاونا   عاونا 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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ناگیاپلگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000204 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارت تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب   ) ولبات ددع  بصن 4  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000385 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب   ) ولبات ددع  بصن 4  تخاس و   :: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

ولبات ولبات ددع   ددع   44 بصن   بصن وو   تخاس   تخاس 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 83 ھحفص 51 
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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  تاعالطا  ساسارب  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000502 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یگدننار ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 

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

یگدننار یولبات  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
( یئزج ود   ) یکیلیرکا نیزر  هیاپ  کال  گنر و  الاک :  مان 

مرگولیک 500 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رون لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کیفارت لرتنک  هناوتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 83 ھحفص 52 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیردراگ بصن  هیاپ و  هیهت   ) ناتسا حطس  ینایم  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000173 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/07 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیراب بآ  هقطنم  رد  یرتمیتناس  هتخاس 80 شیپ  کولب  بصن  اب  تشدهوک  رتخدلپ -  دابآ -  مرخ  ینایم  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدهوک

1101003469000172 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/07 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت  ) ) ناتسا ناتسا حطس   حطس ینایم   ینایم ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8181

یرتمیتناس یرتمیتناس 8080 هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ کولب   کولب بصن   بصن اباب   ینایم   ینایم ظافح   ظافح یارجا   یارجا 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 :

زا 83 ھحفص 53 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  هیاپ و  اب  لیردراگ  بصن  یروآ ،  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000381 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6386464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000302 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ اباب   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن یروآ ،  ،  یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 8383

یکیفارت یکیفارت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 83 ھحفص 54 
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(( 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

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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

6386372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض )  تاصخشم  قبط  تانبرک (  یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راکنامیپ  اب  باهذ و  بایا  بصن و  لمح و  لیبق  زا  اه  هنیزه  مامت  - دشاب یم  یمازلا  دیدزاب 

1101001070000537 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یزیورپ 85162846-09351392407 یاقآ  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 83 ھحفص 55 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول و هیلک  هارمه  هب  نامرد  لک  هرادا  ایرت  نلاس  رد  بصن  یوضر و  تعیرش  ناتسرامیب  زا  کیتاموتا  برد  لاقتنا  ندومن و  زاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  تاعطق 

1101005485000168 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

- دشابیم هدننک  نیمات  اب  زاین  دروم  تاعطق  بصن و  لمح و  اه  هنیزه  هیلک  - راک لیوحت  مامتا و  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخ تفارظ  یاقآ  60982622/09125096737 یگنهامه

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

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

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب زازا   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لاقتنا   لاقتنا وو   ندومن   ندومن زاب   زاب ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 83 ھحفص 56 
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اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6384975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  // ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  یتسویپ  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030616000050 زاین :  هرامش 

اند ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

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

 // دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد   // دشابیم هدننک  نیمات  اب  لقن  لمح  // دشابیم ههامود  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7599113171 یتسپ :  دک   ، hoseini_183@yahoo.com اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235741-074  ، 33442140-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33443811-074 :: 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

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت 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

6385036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  دادعت  تاصخشم و   ) نیبرود بصن  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000251 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بصن رازبا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2352320-021 :: 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

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 83 ھحفص 57 
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کیبآ ییایمیش  عمتجم   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001465000074 زاین :  هرامش 
کیبآ ییایمیش  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  ءاهب  مالعتسا  هدش  لیمکت  تمرف  یراذگراب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  دیدزاب  مرف  ءاضما  لحم و  زا  دیدزاب  -2

تسویپ مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  دادعتربارب و  -3

 : یتسپ دک  سکروپیس ،  تکرش  یوربور  کروبمچ  هداج  کیبآ  نامیس  هناخراک  زا  دعب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 50  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3337178748

45367290-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45367287-026 :: 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

جرک یبرم  تیبرت  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 12 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم هتسب  رادم  تازیهجت  نیبرود و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000296 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32505536-026 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

زکرم زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 83 ھحفص 58 
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000329 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 113 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش یریوصت  هناماس  تاریمعتو  سیورس  یمازلادادرارق -  ذخا  کناب -  سانشراک  رظن  ریزو  دیئاتاب  هباشم  - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسویپ طورش  قبط  ناتسا  یلم  کناب  یاهنامتخاسو 

1101003681000064 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

بعش یریوصت  هناماس  تاریمعتو  سیورس  تسا -  یمازلادادرارق  ذخا  کناب -  سانشراک  رظن  ریزو  دیئاتاب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09359485826  - تسویپ طورش  قبط  ناتسا  حطس  یلم  کناب  یاهنامتخاسو 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32230054-017 :: 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

تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.تسویپ   هنیزه.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

کناب کناب یاهنامتخاسو   یاهنامتخاسو بعش   بعش یریوصت   یریوصت هناماس   هناماس تاریمعتو   تاریمعتو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 83 ھحفص 59 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6385559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبطناگزمره  ناتسا  هکورتم ، یالاک  هنایاپ  یربهار  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001053000013 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییایرد یربهار  لرتنک و  تازیهجت  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

27652321-021 :: 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

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 11 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000040 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راک لک  1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک خرن  تمسق  .ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم و  اناوخ ،  تروص  هب  لیمکت  زا  سپ  هعلاطم و  تقد  هب  تنیرپ ،  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش  .ددرگ  لیمکت  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  هناماس  یداهنشیپ 

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37814443-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکورتم هکورتم یالاک   یالاک هنایاپ   هنایاپ یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9393

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 83 ھحفص 60 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005449000038 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

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

سنسیال دیرخ  نودب  اه   nvr یمامت اب  قبطنم  نینچمه  و.ددرگ  ناونع  قیقد  هدننک  تکرش  دنرب  عون  لخاد و  دیلوت  دیاب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگرابو  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم.دشاب 

سامت 09216093960 تهج  هرامش  .دشاب  یم  یروف  هدش  دای  یالاک  لیوحت 

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

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

32221902-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 83 ھحفص 61 
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ناتسیس و ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001568000015 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

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

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

دیاب الاک  هدننک  نیمات  .دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09151417628  اب  لحم  زا  دیدزاب  یگنهامه و  تسویپ -  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  دزمتسد  لمح و  یبناج ،  یاه  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک  .دشاب  نادهاز  یموب 

9816833379 یتسپ :  دک  هاگشناد 39 ،  شبن  هاگشناد _  نابایخ  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441515-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33417335-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000223 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هب  تبسن  تمیق  داهنشیپ  هئارا  اب  هدننک  نیمات.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( عومجم ) دامن دراو  ار  ییاهن  تمیق.ددرگیم  دهعتم  مالقا  یروف 

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

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

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 ناونع : : ناونع 9696

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 83 ھحفص 62 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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

ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه مالعتسا  هب  ( یتسویپ کرادم  قباطم   ) یرادرهش یاه  نیبرود  رهش و  حطس  یریوصت  شیاپ  ینابیتشپ  دادرارق  داقعنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیمن هدادرثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب 

1101005121000218 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

سامت و هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( یتسویپ کرادم  قباطم   ) یرادرهش یاه  نیبرود  رهش و  حطس  یریوصت  شیاپ  ینابیتشپ  دادرارق  داقعنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیمن هدادرثا  بیترت  سردآ 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6385049 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   رهش   رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 83 ھحفص 63 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6386412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتکه نامیس 23  رابنا  هطوحم  رد  کارتفیل  ددرت  نمیا  ریسم  ثادحا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985011045 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب روتکاف  شیپ  هئارا  مرف و  میظنت  هیهت و  هب  تبسن  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  هنیزه  ریداقم و  دروآرب  تابساحم  لودج  خرن و  داهنشیپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ نیعم  هیاپ  دروآرب  خرن  هب  تبسن  و -  دصرد +  نازیم  خرن  داهنشیپ  هئارا  رد  نینچمه  دیروآ و  لمعب  ار  مزال  تامادقا  یگدروخ  ملق 

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

34143257-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: 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

یراتکه6386412 نامیس 23  رابنا  هطوحم  رد  کارتفیل  ددرت  نمیا  ریسم  ثادحا  هحفص 26)هژورپ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

یتراظن6385716 تافلخت  تبث  هناماس  یکیفارت و  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

یتراظن6385716 تافلخت  تبث  هناماس  یکیفارت و  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یراتکه یراتکه نامیس  2323   نامیس رابنا   رابنا هطوحم   هطوحم ردرد   کارتفیل   کارتفیل ددرت   ددرت نمیا   نمیا ریسم   ریسم ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 83 ھحفص 64 
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/720 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385027 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1402/01/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

cta1.2 قیرح دض  ششوپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام  10 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت https://tender.stpc.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: 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

6385027cta1.2 قیرح دض  هحفص 10)ششوپ  قیرح  ( قیرح

(( 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

کینورتکلا6385518 تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  هب  هحفص 26)طوبرم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

cta1 .2cta1 .2 قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 83 ھحفص 65 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

155296 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155296 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ گولاتاک  قباطم   solo200 روتکتد هدننک  زاب  رازبا  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/27 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6385265solo200 روتکتد هدننک  زاب  هحفص 66)رازبا  روتکتد  ( روتکتد

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رواک6385141 / 12v رشالف یتارباخم / جوز  ود  لباک  / سکینوریاپ یتراک  میس  ریگدزد  بصن  هیهت و 
ات /5AH یرتاب / هیاپ اب  درازیو  یمشچ  / وگدنلب // وزیپ ریژآ  / وگدنلب

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

solo200solo200 روتکتد   روتکتد هدننک   هدننک زاب   زاب رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 10 110 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش جردنم  تاصخشم  اب  نناک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EOS 90D DSLR kit EF-S 18-135mm IS USM

1101001181000068 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38260822-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب راک  ندعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 7  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6385776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالآ  نیشام  لیوحت  لحم  روشک - برغ  نداعم  دوخ  رتمولیک  رفص  یندعم  تالآ  نیشام  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لقادح مجح  اب  نت  لقادح 65  راب  لمح  ناوت  لقادح 16  کیتسال  زیاس  اب  بقع  ولج و  نیبرود  هب  زهجم  تاوولیک  لقادح 350  روتوم  تردق  اب  یندعم  کارت   : حرش

( ییاپورا  ) نگل کچ  سکبریگ و  زمرت  بعکم و  رتم   35
یناریا خرچ  یسرپمک 10 

(800  ) وستاموک لداعم   ) لیب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ دحاو  تسار  تمس  مود  برد  نایتایک -  تسب  نب  دیحوت -  هچوک  تارداص -  کناب  بنج  هیدهم -  نابایخ  نادمه   :: سردآ سردآ

08138370235 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EOS 90D DSLR k it EF-S  18 - 135mm IS  USMEOS 90D DSLR k it EF-S  18 - 135mm IS  USM  هدش هدش جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   نناک   نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

نداعم نداعم دوخ   دوخ رتمولیک   رتمولیک رفص   رفص یندعم   یندعم تالآ   تالآ نیشام   نیشام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما6384975 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6384993EOS 90D DSLR kit EF-S 18-135mm IS هدش جردنم  تاصخشم  اب  نناک  نیبرود 
USM

هحفص 26) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6385036 بصن  یشک و  هحفص 56)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6385049 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6385304 هتسب  رادم  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 56)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6385344 رادم  نیبرود  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 26)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیفارت6385376 لرتنک  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 22)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6385474 هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط  نیبرود  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6385716 تافلخت  تبث  هناماس  یکیفارت و  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نداعم6385776 دوخ  رتمولیک  رفص  یندعم  تالآ  نیشام  هحفص 26)نیمات  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6385825 رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 56)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6386107 نیبرود  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6386112 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6386130 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6386468 یاه  نیبرود  رهش و  حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 56)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

6385483HPE MSA ADVANCED DATA SERVICE E- سنسیال ندرک  لاعف  بصن و  هیهت و 
LTU

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shana.ir :: عبنم همانزورعبنم رد  رشن  زا  سپ  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  جیلخ  یللملا  نیب  هاگدورف  گنیکراپ  رادرب  هرهب  راذگ و  هیامرس  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی یاراد  عبرمرتم و  تحاسم 12700  هب  نیال و  راهچ  رد  وردوخ ، هاگتسد  تیفرظ 360  اب  هیولسع  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یللملا  نیب  هاگدورف  گنیکراپ  یراذگاو 

 ROT لاقتنا یرادرب و  هرهب  زیهجت ، یزاسزاب ، شور  هب  دوجوم  دنبهار  ینابهگن و  سکناک  باب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع طباور  رتفد  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  رهشوب  ناتسا  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: سردآ سردآ

2963-0773137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنبهار  :: 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

گنیکراپ6385354 رادرب  هرهب  راذگ و  هیامرس  ییاسانش  هحفص 69)ناوخارف  دنبهار  ( دنبهار

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنیکراپ گنیکراپ رادرب   رادرب هرهب   هرهب وو   راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 83 ھحفص 69 
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ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6384968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE Proliant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095327000009 زاین :  هرامش 

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HPE Proliant DL380 G10 رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ینامرد ،  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  رذابا ، نابایخ  یادتبا  دادرخ ، هدزناپ  نادیم  ناشاک ، ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8713783976 : 

55444055-031  ، 55444997-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55464950-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب 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 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  راکنامیپ  یشهوژپ  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000295 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  راکنامیپ  یشهوژپ  هرواشم  تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

HPE Proliant DL380 G10HPE Proliant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 105105

رورس رورس تمس   تمس یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب سانشراک   سانشراک هنیمز : : هنیمز ردرد   یشهوژپ   یشهوژپ هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 83 ھحفص 70 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6384968HPE Proliant DL380 G10 هحفص 69)رورس رورس  ( رورس

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

تمس6385475 یاهرازفا  مرن  یسیون ، همانرب  سانشراک  هنیمز : رد  یشهوژپ  هرواشم  تامدخ  هئارا 
رورس

هحفص 69) رورس  ( رورس

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

طخ6386143 یالاب 2000  تیفرظ  اب  یلصا   Netphone نفلت طخ  هحفص 41)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6384918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قباطم  یتکرح و ...  روسنس  غارچ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000323 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
C21 لدم | نارون  | یفقس غارچ  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

نیدرورف 1401) مود  همین  تخادرپ  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرح یتکرح روسنس   روسنس وو   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 83 ھحفص 71 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناریا یالاک  اب  تیولوا   ) تسویپ لیاف  حرش  اب  قباطم  رلک  نژیسکا و  روسنس  رزیالانآ  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000696 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سناکرف زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

قارتحا یهدزاب  نازیم  زیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تهج ، هدش باختنادک  ناریا  دنیامن  یراذگراب  هناماسردازجم  تروصب  تسویپ  مالعتسا  ساساربار  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  تسابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن  طبترم  هدوب و  هناماس  هب  تاعالطا  دورو 

یرافغ - روپ یلع   - 07731682153

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682153-077  ، 31682978-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36264098-071 :: 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

یتکرح6384918 روسنس  هحفص 71)غارچ و  روسنس  ( روسنس

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

رلک6385228 نژیسکا و  روسنس  رزیالانآ  ملق  هحفص 71)ود  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

باه6386087 هحفص 41)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رلک رلک وو   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس رزیالانآ   رزیالانآ ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 83 ھحفص 72 
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نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تالاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000277 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ رون  یداه   | شکور ای  قیاع  سنج  || یکال ) میس   ) یسیطانغم میس  الاک :  مان 

مرگولیک 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

147-510| ید یو  لا   | ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

TYPE C| زاف کت  |AGE  | یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا یاناسر  بسچ  راون  الاک :  مان 

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

پمال بابح  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53224622-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

باه6386087 هحفص 41)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قرب6386477 هحفص 72)تالاصتا  چوس  ( چوس

قرب قرب تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 109109

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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح قیقد  عالطا  بسک  تهج   . تسویپ تسیل  رد  هراشا  دروم  دنرب  لماک و  تاصخشم  تسیل و  قبط  یتوص  مزاول  یرس  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت 

1101001621000540 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

30| وکدناس ( | دناب  ) وگدنلب الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  هیلخت  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  45 تخادرپ یفیصوت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هحفص 74)وگدنلب6386227 توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وگدنلب وگدنلب ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6385392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ لودج  قبط   ) گنیروتینام قاتا  یزاسزاب  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000029 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6385407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(.(. تسویپ تسویپ لودج   لودج قبط   قبط  ) ) گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

هنایار هنایار روتینام   روتینام هنایار - - هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص هنایار -  -  هنایار سوام   سوام هنایار -  -  هنایار رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ رداص  تسویپ  گیفناک  تاصخشم و  ساسا  رب  امتح  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 
1101096102001806 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ هدنیآ  یارس  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   INTEL P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یمالغ هرهز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یپ  چا  یتراجت  مان  لدم 2055  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  یتراجت  مان   FOM-1898RF لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناهرط یالاک  رهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   KB2500 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون 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

6385932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  یاه  یرازفا  تخس  قیقد  تاصخشم  هک  دراد  روتینام  هارمه  هب   PC متسیس ود  زاین  دابیات  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد 

1101091488000001 زاین :  هرامش 
دابیات ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

 LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 

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

میس اب  |DEATHADDER ESSENTIAL RZ01  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 
ددع  2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

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

دابیات یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  دیاب  تاعطق  یمامت  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تایئزج  دشاب و  یمن  قیقد  الاک  تاعالطا  رد  هدش  صخشم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هاگنامرد  هب  لاسرا  بصن و  هنیزه  نینچمه  .دنشاب  یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشاب و  هتشاد  تقباطم  یتساوخرد 

9591869798 یتسپ :  دک  یعامتجا  ، نیمات  هاگنامرد  اردصالمراولب –  ع – )  ) نیسح ماما  کرهش  دابیات –  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54533300-051  ، 54526001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54526000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب     PCPC  متسیس متسیس ودود   زاین   زاین یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات هاگنامرد   هاگنامرد ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6386003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) گنیروتینام قاتا  یزاسزاب  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000030 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.اه تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6386073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  تاقلعتم  بصن و  رویتنام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000018000014 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 37 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  تسیل و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  یتایلام  روما  لک  هرادا  - یناقلاط هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230006-071  ، 32223632-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3223006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط  ) ) گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1141 14

تاقلعتم تاقلعتم وو   بصن   بصن وو   رویتنام   رویتنام ناونع : : ناونع 115115

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون 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

6386123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هرادا  گنیروتینام  رد  UPS هاگتسد یرهش و 2  قرب  یتسد  نامرف  رادم  ولبات  یزادنا  هار  بصن و   ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000839 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333423-076 :: 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

دنب6384962 میس  روتینام و  هحفص 41)تج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6385392(. تسویپ لودج  قبط   ) گنیروتینام قاتا  یزاسزاب  هحفص 74)ریمعت و  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6385407 روتینام  هنایار - دیلک  هحفص  هنایار -  سوام  هنایار -  رگپاچ  هنایار -  هحفص 74)سیک  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6385932 هارمه  هب   PC متسیس ود  زاین  یعامتجا  نیمات  هحفص 74)هاگنامرد  روتینام  ( روتینام

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

6386003(. اه تسویپ  قبط   ) گنیروتینام قاتا  یزاسزاب  هحفص 74)ریمعت و  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6386073 بصن و  هحفص 74)رویتنام و  روتینام  ( روتینام

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

رد6386123 UPS هاگتسد یرهش و 2  قرب  یتسد  نامرف  رادم  ولبات  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ، 
یزکرم هرادا  گنیروتینام 

هحفص 74) روتینام  ( روتینام

یزکرم یزکرم هرادا   هرادا گنیروتینام   گنیروتینام ردرد   UPSUPS هاگتسد   هاگتسد   22 وو   یرهش   یرهش قرب   قرب یتسد   یتسد نامرف   نامرف رادم   رادم ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1161 16

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 " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6385049 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6386107 نیبرود  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6386112 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6386130 هحفص 56)نیبرود  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

یلخاد و6385387 هکبش  حالصا  عمتجم -  بآ  لاقتنا  طخ  لیمکت  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یارجا 
یناسربآ عمتجم  داشگ  هناهد  برش  بآ  هاچ  رفح  ناتسا -  یاهاتسور  بآ  لاقتنا  طوطخ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم :: 1402/01/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6385972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن هشقن دیلوت   دیلوت وو   بونج   بونج زیختفن   زیختفن قطانم   قطانم یلم   یلم تکرش   تکرش یتایلمع   یتایلمع هرتسگ   هرتسگ ردرد   یژولوفروموئژ   یژولوفروموئژ یاهکسیر   یاهکسیر حوطس   حوطس یدنب   یدنب هنهپ   هنهپ سلطا   سلطا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
  – GISGIS طیحم   طیحم ردرد   هطوبرم   هطوبرم یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه

1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاههشقن دیلوت  بونج و  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  یتایلمع  هرتسگ  رد  یژولوفروموئژ  یاهکسیر  حوطس  یدنبهنهپ  سلطا  هیهت  اضاقت :  ناونع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(GIS – (0328 طیحم رد  هطوبرم  یتاعالطا 

هام  30 ارجا :  راظتنا  دروم  نامز 

 : هژورپ یارجا  فادها 
یتآ هعسوت  یاهحرط  ای  یلعف  هلول  طوطخ  تاسیسات و  رد  یژولوفروموئژ  ءاشنم  اب  یتآ  یاهکسیر  حطس  ینیبشیپ  زین  دوجوم و  تیعضو  یبایزرا  تیلباق  داجیا 

GIS طیحم یارب  هطوبرم  یتاعالطا  یاههشقن  دیلوت  بونج و  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش 
 : هژورپ یارجا  ترورض 

لامتحا هک  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  یتایلمع  هزوح  رد  یسانش  تخیر  نیمز  ءاشنم  یاراد  یاههدیدپ  زا  یشان  یاز  هرطاخم  لماوع  دوجو  هب  هجوت  اب 
ترورض شهوژپ  نیا  ماجنا  دیامنیم ، داجیا  ار  اهنآ  ریثأت  تحت  ینوماریپ و  تسیز  طیحم  ای  هلول و  طوطخ  تاسیسأت و  هب  بیسآ  ندش  دراو  ثداوح و  عوقو 

.دبام
 : زاین دروم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم 

زا هدافتسا  یژولوردیه و ،)...  یفارگوپوت ، یاههشقن   ) یریوصت و  ...و ) یفارگوردیه  یبوسر ،  ) یرامآ ...و ،) یرادربهنومن  هدهاشم ،  ) ینادیم یاههداد  زا  هدافتسا  • 
یموهفم و  یهاگشیامزآ ) یاهرازبا  ینادیم و  رازبا  یاهراوهام ، ریواصت  اههشقن ،  ) یکیزیف یاهرازبا  زا  هدافتسا  یتایلمع و ،)...  یاههداد  هلاقم ،  ) یراتشون دانسا 

اب کسیر  فلتخم  حوطس  زا  هنهپ  ره  یاهزرم  هب  طوبرم  یتاعالطا  یاههشقن   • GIS و Envi یاهرازفا مرن  زا  هدافتسا  کیرتکلاوئژ و  هاگتسد  اهلدم ،) اهرازفا و  مرن  )
GIS هناماس رد  یراذگراب  تهج  تقد 1:50000 اب  کسیر  فلتخم  حوطس  زا  هنهپ  ره  نورد  هب  طوبرم  یتاعالطا  یاههشقن  تقد 1:10000 و 

 : رظن دم  یاهیجورخ 
زا هنهپ  ره  نورد  هب  طوبرم  یتاعالطا  یاههشقن  تقد 1:10000 و  اب  کسیر  فلتخم  حوطس  زا  هنهپ  ره  یاهزرم  هب  طوبرم  یتاعالطا  یاههشقن  ینف ، تاشرازگ 

GIS هناماس رد  یراذگراب  تهج  تقد 1:50000 اب  کسیر  فلتخم  حوطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلع 06134124857 هجاوخ  ماهلا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماظنیزاس6384949 هدایپ  لیلحت و  هارمه  هبگولاتاک  سیورس  رازفا  مرن  لیوحت  رارقتسا و  نیمات ، دادرارق 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلیمکت6385302 یاه  لوژام  هژورپ و  لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6385350 مرن  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  لاقتنا  یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  یحارط  لیلحت 
( یلام تراظن   ) یسرباسح یباسحیذ و  تیریدم  یشرافس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک6385418 تالوصحم  تشک  یوگلا  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 27)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6385470Firewall ذوفن هحفص 27)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تمس6385475 یاهرازفا  مرن  یسیون ، همانرب  سانشراک  هنیمز : رد  یشهوژپ  هرواشم  تامدخ  هئارا 
رورس

هحفص 69) رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6385560ACANO MANAGER رازفا مرن  سنسیال  ینابیتشپ  هحفص 27)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلم6385972 تکرش  یتایلمع  هرتسگ  رد  یژولوفروموئژ  یاهکسیر  حوطس  یدنب  هنهپ  سلطا  هیهت 
 – GIS طیحم رد  هطوبرم  یتاعالطا  یاه  هشقن  دیلوت  بونج و  زیختفن  قطانم 

هحفص 80) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نامزاس6386054 رد  دوجوم  یاهرازفا  مرن  هحفص 27)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رپسک6386138 سوریو  هحفص 27)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6386346 رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6386409corporate ینامزاس شیوداپ  سوریو  دض  هحفص 27)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6386438 مرن  رد  ( یزاسدکوئژ ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  هلحرم 2 
تسویپ دادرارق  حرش و  هب  تسپ  تکرش  یصاصتخا 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6386495 هموح  یاهراطق  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 27)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص6385160 لاووئدیو  هحفص 22)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( 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

تانبرک6386372 یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگدننار6385280 ییامنهار و  هحفص 49)مئالع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت6385376 لرتنک  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 22)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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