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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 25

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنش  2323   هبنش هسهس   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   280هکس , 009,984280 , اکیرمآ009,984 اکیرمآ رالد   456رالد ,990456 تاراما990, تاراما مهرد   126مهرد ,900126 ,900

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   264,850هکس , 000264,850 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   312رالد ,400312 سیئوس400, سیئوس کنارف   508کنارف ,400508 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 173,000هکس , 000173,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع338,600338,600رالد ناتسبرع لایر   123,900123,900لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,109هکس 000 , 000109, 000 , وروی000 501وروی , 270501 , ژورن270 ژورن نورک   43,80043,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   22یالط ,673,00022 سیلگنا673,000, سیلگنا دنوپ   571دنوپ , 060571 , نپاژ060 نپاژ نینی   دصکی   351دصکی ,760351 ,760

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
((5151 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 127127))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

( یهگآ دادعت 23  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 12  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

رواشم باختنا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  زا  یریگ  هرهب  اب  رواشم و  باختنا  دنیارف  قیرط  زا  تاعالطا  تینما  نیمات  هکبش و  یربهار  تیریدم و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 4 لقادح  تاطابترا و  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هبتر 4  لقادح  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هبتر 5  لقادح  ینابیتشپ و  تامدخ 

:: سردآ سردآ

88969737 :: نفلت www.iets.mporg.ir SETADIRAN.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

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6388321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما نیمات   نیمات وو   هکبش   هکبش یربهار   یربهار وو   تیریدم   تیریدم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

اهمتسیس اهمتسیس وو   اهاه   هناماس   هناماس یاه   یاه یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ سررب   سررب وو   یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن تست   تست یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 22
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روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003023000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(RFP  ) داهنشیپ یارب  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک  یکشزپماد  عماج  هناماس  یناسرزوربو  ینابیتشپ  دیلوت ،  ، هرواشم هژورپ  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

یکشزپماد نامزاس  نیدلا .  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ   ، 1431684965 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک

:: 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

فشاک یکینورتکلا  نما  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/23  یرادا  تاعاس  رد   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Nessus Manager تالوصحم یزادنا  هار  لیوحت و  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ یناگرزاب و  هورگ  کالپ 41  یدرگتسد ، دیهش  نابایخ  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ، : سردآ  :: سردآ سردآ

72861219 :: 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

(( عماج عماج هناماس   هناماس  ) ) روشک روشک یکشزپماد   یکشزپماد نامزاس   نامزاس عماج   عماج هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

Nessus ManagerNessus Manager  تالوصحم تالوصحم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیوحت   لیوحت نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 44

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

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

2001093567000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:01عبنم تعاس :   - 1402/02/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید  یاه  هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یبونج مود  هقبط  کالپ 20 - مجنپ -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت -  ، 6417713455 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001010001000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یلاعبنم زا 1401/12/28   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388849 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402-1401  رد  یروانف  تراظن و  هجدوب ، ینابیتشپ ،  ، یلام  ، یرادا هزوح  رد  هاگشناد  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  نیا  رشن  هنیزه 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  .راهچ  کالپ   . یقرش لیزرب  نابایخ  .کنو  نادیم   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یاه   یاه هداد   هداد یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

یروانف یروانف وو   تراظن   تراظن هجدوب ، ، هجدوب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ  ، ، یلام یلام  ، ، یرادا یرادا هزوح   هزوح ردرد   عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم :: 1402/01/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکناب تالیهست  تخادرپزاب  تیریدم  یارب  ایوپ  یصاصتخا  دنمشوه  رگنلت  متسیس  یحارط  اضاقت :  ناونع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  12  : ارجا راظتنا  دروم  نامز 

 : هژورپ یارجا  فادها 
راتفر رب  رثوم  لماوع  یسررب  شهوژپ : یعرف  فده  لوکن  کسیر  شهاک  یارب  ایوپ  دنمشوه  یصاصتخا  یاهرگنلت  متسیس  یحارط  شهوژپ : یلصا  فده 

یرابتعا تالیهست  ناگدننک  ¬ تفایرد
 : هژورپ یارجا  ترورض 

هچ هتفرگ  تروص  یاه  ¬ شالت هدشن و  ذاختا  اه  ¬ کناب طسوت  روشک  رد  یرابتعا  کسیر  تیریدم  یارب  یمتسیس  بوچراچ  یرابتعا ، کسیر  دایز  تیمها  مغریلع 
تسا و نایرتشم ) یجنسرابتعا   ) تالیهست یاطعا  زا  لبق  یرابتعا  کسیر  تیریدم  یارب  ییاه  ¬ لدم یحارط  رب  زکرمتم  یدربراک  هزوح  رد  هچ  یرظن و  شخب  رد 

شهاک یارب  یددعتم  نیناوق  روشک  یکناب  ماظن  رد  دنچره  .تسا  هتفرگن  رارق  یدج  هجوت  دروم  تالیهست  یاطعا  زا  سپ  اه  ¬ کناب نایرتشم  یرابتعا  تیریدم 
هدوب دایز  هراومه  یکناب  ماظن  یارب  تاررقم  نیا  یارجا  هلدابم  هنیزه  الومعم  اما  تسا  هدش  نیودت  نآ  ساسا  رب  یددعتم  یاه  همان  نیئآ  عضو و  لوکن  کسیر 

تبثم ینیزگیاج  ناونع  هب  رگنلت "  " متسیس زا  دنا ، هتفای  هعسوت  هنیمز  نیا  رد  هک  یدیدج  یاه  ¬ یروئت زا  هدافتسا  اب  ات  دراد  رظنرد  هعلاطم  نیا  ورنیا  زا  .تسا 
.دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  رتگرزب  سایقم  رد  یعامتجا  تارغت  تیاهن  رد  هک  دیامن  هدافتسا  لوکن  کسیر  شهاک  یاتسار  رد  تاررقم "  " یارب

 : زاین دروم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم 
رازه ات 100  نیب 80  هدش  یحارط  یاهرگنلت  دادعت  هب  هجوت  اب  یرامآ  هنومن  ناریا  یلم  کناب  ناگدنریگ  تالیهست  لماش  یرامآ  هعماج  هنومن  مجح  یرامآ و  هعماج  -

یلم کناب  یرابتعا  تالیهست  زا  ناگدننک  ¬ هدافتسا صوصخ  رد  زاین  دروم  تاعالطا  دیهمت  اهدرادناتسا  اهیدنمزاین و   - .دوب دهاوخ  ناگدنریگ  تالیهست  زا  رفن 
کناب طسوت  همانرب  ندرک  نار  یتاعالطا و  کناب  یارب  زاین  دروم  یرازفا  ¬ تخس یاه  ¬ تخاسریز دیهمت  ناریا  یلم  کناب  طسوت  هژورپ  زاین  دروم  تمرف  اب  بسانتم 

ناریا یلم  کناب  یرابتعا  تالیهست  زا  ناگدننک  ¬ هدافتسا هژورپ  هدودحم  ناریا -  یلم 
 : رظن دم  یاهیجورخ 

شهاک اب  یعامتجا  تبثم  دمایپ  تالیهست ج - تخادزپزاب  هلدابم  هنیزه  شهاک  یراجریغ ب - یراج و  تابلاطم  کسیر  شهاک  یارب  نیون  شور  کی  دربراک  فلا -
.دوش یم  لوکن  تخادرپ ، رد  یراگنا  لهس  لیالد  هب  اهنآ  تالیهست  هک  یدارفا  یلام  تالکشم 

لایر  15,000,000,000  : ارجا راظتنا  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یئاضریلع 02160996965 نایهیقف  اضردماح   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسن 63881843 یکارتشا  هخرچود  متسیس  تامدخ  هدننک  هئارا  ای  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  ییاسانش 
و 4

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکناب یکناب تالیهست   تالیهست تخادرپزاب   تخادرپزاب تیریدم   تیریدم یارب   یارب ایوپ   ایوپ یصاصتخا   یصاصتخا دنمشوه   دنمشوه رگنلت   رگنلت متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 77

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

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

2001092734000097 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388278 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغبونج ) برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع 

گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

برغبونج ) برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم 
15,961,931,600 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,299,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/05/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رجفلاو خ 3 کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تروصب یفیک  یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرمکی  هدرشف 

1401/12/23 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/12/24   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1402/02/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388461 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ ، عمج  هعسوت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور  ارجا 730  تدم  - 

لایر هیلوا 47.466.767.714  دروآرب  - 

زاجم  تیفرظ  اب  یتعنص  نویساموتا  متسیس  ای  ندعم  تعنص و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 2.373.338.386 

اهدادرارق روما  کولب 7  مراهچ  نامتخاس ش 160 ط  کارا  شبن خ  یلامش  رهشناریا  نارهت خ   :: 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

راشف راشف طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم

88

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ییاجباج   ییاجباج یروآ ، ، یروآ عمج   عمج هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 99

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

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

83/401/215 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندعم راگزور   :: عبنم :: 1402/01/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388819 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجالق نیعبرا -  لنوت  ییانشور  متسیس  دنمشوه و  لرتنک  هیوهت ، ییانشور ،  ) یکیزیف تظافح  یرادهگن و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  تدم 

لایر دروآرب 24.768.403.411 

تاسیسات و ورین - هتشر  یاراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.238.420.170  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  تازیهجت - 

هناخریبد دحاو  مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا  فلا  تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

08433338400  - 08433330195  - 08433362922 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/050 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388977 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیازاگشیالاپ تکرش  هاگورین   PMS یدنبهناد و هناخراک  یجورخروسرپمک ، یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 144-69361 قودنص  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

2077-08432912850 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( لنوت لنوت ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس وو   دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک هیوهت ، ، هیوهت ییانشور ، ، ییانشور  ) ) یکیزیف یکیزیف تظافح   تظافح وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 1010

PMSPMS وو   یدنبهناد   یدنبهناد هناخراک   هناخراک یجورخروسرپمک ، ، یجورخروسرپمک یاه   یاه شخب   شخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 111 1

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

هدرشف یبایزرا  مود  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 یلا 120 -  1401 - 117 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/22  دانسا  تفایرد   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389064 :: هرازه هرازه تکاپدکدک   خروم 1402/1/15  تعاس 8:30  فلا و ب  تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1402/1/27 تعاس 8:30  ج 

دروم  لماش 4  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  یتعنص و  تاباعشنا  یریذپ  لرتنک  تهج  رادروتوم )  ) دنمشوه کیتاموتا  دیلک  هاگتسد  دیرخ 1105  - 

چا  ینوتب 9.400  ریت  هلصا  دیرخ 3400  - 
ربولج  عاونا  ددع   4200 - 

CC-ACSR-MINK طسوتم راشف  رادشکور  یداه  یدالوف  زغم  هرمن 70  رادشکور  موینیمولآ  میس  رتمولیک   100 - 

جرد هنیزه  جدننس -  یزکرم  هبعش  یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود 

یرادا تیاس  نازابناج  راولب  جدننس  رد  عقاو  هنامرحم  روما  تسارح و  رتفد  فلا  تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 2074  0733283601 - 9 :: نفلت setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-MR-EO-0091 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها 235  یرامسآ  نیدایم  تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  یارب   ESS نش لرتنک  راهم  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1003 باتهم ،  ، ناتسوب بنج  یناکدرا  نابایخ  زا  دعب  برغ  هب  قرش  ینامیلس  دیهش  هارگرزب  تلاسر  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

02123015101 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

021-23015021 :: سکف :: monaghesat@daryasahel.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

9.4009.400 ینوتب   ینوتب ریت   ریت یزرواشک - - یزرواشک وو   یتعنص   یتعنص تاباعشنا   تاباعشنا یریذپ   یریذپ لرتنک   لرتنک تهج   تهج رادروتوم ) ) رادروتوم  ) ) دنمشوه دنمشوه کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک دروم   دروم   44 لماش   لماش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
چاچا

1212

ESSESS نشنش   لرتنک   لرتنک راهم   راهم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

دیدجت لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/053 - 1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم :: 1402/01/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389826 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم 1.000.000.000 نیمضت  دنشاب -  یم  هصقانم  عوضوم  هنیمز  رد  حالصیذ  طبریذ و  عجارم  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  تروص  هب  لایر 

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  شخب  / مالیا  :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   08432912850 - 2077 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/635 م م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یتعنص  ریغ  یتعنص و  یاهنامتخاس  کیتاموتا  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، الاک و  نیمات  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیر همانرب  ینف و  ناوت  ( 5  ) نادنورا زاگ  تفن و 

لایر  192/100/000/000 دروارب : 

لایر   9/605/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  دادرارق :12  یارجا  تدم 

یلاخ تیفرظ  اب  هجدوب  همانرب  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 4 و  تیحالص  همانیهاوگ 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: 06132125406 و 06132121611 نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

ریغ ریغ وو   یتعنص   یتعنص یاهنامتخاس   یاهنامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت وو   الاک   الاک نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص

1515

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

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

زا 136 ھحفص 12 

https://setadiran.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l2pwsj8vzpuh5?user=37505&ntc=6389826
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نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12041 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/12/28هرامش خروم 1401/12/23  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 13:00  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
،1402/01/16

6388553 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  رد  خروم 1402/1/19 -  حبص  تعاس 11   - 1402/01/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 11:00  خروم 1402/01/19 

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قیرح  افطا  نالعا و  هچراپکی  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1.750.000.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مان هب  ( ir.8901000040010509040 5655 ابش هرامش  باسح 4001050904005655  هرامش  هب  یتنرتنیا  تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  لایر  غلبم 500,000  تخادرپ 

دانسا دیرخ  تهج   3-64-0509-74-221500 یزیراو 82-0000000001003 -  هسانش  هرامش  هب  یزکرم  کناب  هنازخ  لک  هرادا  دزن  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش 
دنیامن مادقا  قوف  هصقانم 

رب ینمیا  تیحالص  دیئات  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  قیرح  افطا  نالعا و  یاهمتسیس  هنیمز  رد  یناشن  شتآ  نامزاس  ای  یفنص  هیداحتا  زا  راک  زوجم  ای  بسک  هناورپ 
تاسیسأت و هتشر  هیاپ 5  لقادح  یعامتجا  روما  راک و  هرادا  یوس  زا  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هئارا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  تاررقم  طباوض و  ساسا 

تازیهجت

یتسپ دک  یداصتقا 411111659169 و  دک  یلم 10100402664  هسانش   9764  ، تبث هرامش  هب  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
لاب موس  هقبط  یداتس ، هزوح  نامتخاس  نارهت   ، یا هقطنم  قرب  تکرش  زارف   ، یوک زا  رتالاب  قرب ،  ، راولب دابآ  تداعس  راولب  یاهتنا  نارهت  یناشن  هب  ، 1981969961

اهدادرارق تاکرادت و  روما  یقرش  ،
نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداتس  نامتخاس  موس  هقبط  رد  عقاو  شهوژپ 3  نلاس  ییاشگزاب 

سامت 27313131 زکرم  مان 88969737 و 85193768 و  تبث  رتفد   :: نفلت www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://tender.tavanir.org.ir www.trec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب تکرش   تکرش قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 136 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nlupxb34kf47r?user=37505&ntc=6388553
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6388553?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093567000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/02/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یتعنص  ریغ  یتعنص و  یاهنامتخاس  کیتاموتا  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  الاک و  نیمأت  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا  زاگ  تفن و 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاگ تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ  ، 6417713455 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نادنورا

:: 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

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

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

2001001036000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسارس بعش  رد  کناب  یاهدحاو  هبعش و  2460 قیرحو تقرس  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورسو  ینابیتشپ  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  ود  تدم  یارب  روشک 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

 - یبونج مشش  هقبط  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمأت و  لک  هرادا 

:: 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

کیتاموتا کیتاموتا یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت وو   الاک   الاک نیمأت   نیمأت یحارط ،  ،  یحارط یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص یاهنامتخاس   یاهنامتخاس

1717

قیرحو قیرحو تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن سیورسو   سیورسو ینابیتشپ   ینابیتشپ هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 136 ھحفص 14 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001091645000177 - 043/1401/ پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش تلهم  دنفسا 1401 -   23 زا : دانسا  تفایرد  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
نیدرورف 1402  8 ات : دانسا 

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریزج رد  تایلمع  ماجنا  تهج  یزور ) هنابش   ) هتعاس تروص 24  هب  ، ASD عون زا  راوخشتآ  یتایلمع  شک  کدی  دنورف  کی  تامدخ  زا  هدافتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لمح یدنب : هتسد  سراف - جیلخ  هزوح  رد  تباث  رایس و  یاه  لانیمرت  ریاس  دازآ و  یایرد  نامع و  یایرد  سراف و  جیلخ  ردانب  ریاس  هیولسع و  رهشهام ، ردنب  گراخ ،

لقن و 
وروی دروآرب 3.336.100 

لایر وروی و 26.760.617.022  نیمضت 86.005   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب 

( صاخ یماهس   ) ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  پ 11  متفه ) ناسین   ) یروس تجح  دیهش  دیفس خ  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نارهت خ   :: سردآ سردآ

:: نفلت www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
IOTCO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0213/01  / :: م م یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  خروم 1401/12/27  تعاس 8  زا   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1402/03/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389389 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1402/03/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ  یرا  درب  هرهب  یاهدحاو  یاههاچ  رد  هاچ  تالایس  یبد  هبساحم  یزاف و  جنس  نایرج  هاگتسد  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   150500000000 دروارب : 

دجسم ناراسچگ ، یراجاغآ ، یرادرب  هرهب  یاهدحاو  یاه  هاچ  رد  تالایس  یبد  هبساحم  یزاف و  دنچ  جنس  نایرج  هاگتسد  تامدخ  زا  هدافتسا  رصتخم  حرش 
بونج  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  یاه  هاچ  ریاس  زاین  تروص  رد  نامیلس و 

زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  رد  تامدخ  ارجا  لحم 
هام  ارجا 16  تدم 

لایر دروآرب 150.500.000.000 

لایر   7/575/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/428/000 دیرخ : 

قباس نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگ  دنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها  سردآ  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
نامتخاس هار و  یاه  حرط 

:: نفلت www.setadiran.ir mcls.gov.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یزور یزور هنابش   هنابش  ) ) هتعاس هتعاس تروص  2424   تروص هبهب   ، ، ASDASD  عون عون زازا   راوخشتآ   راوخشتآ یتایلمع   یتایلمع شکشک   کدی   کدی دنورف   دنورف کیکی   تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا ناونع : : ناونع 1919

تالایس تالایس یبد   یبد هبساحم   هبساحم وو   یزاف   یزاف جنس   جنس نایرج   نایرج هاگتسد   هاگتسد تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 136 ھحفص 15 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000275 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389673 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قیرح  افطا  نالعا و  هچراپکی  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یلام و  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/07/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهبرد6388303 یمومع و  نکاما  تارادا  یبوچ  لزانم  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  هنایلاس  یزاس  هنیهب 
تارادا یرارطضا  یقرب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( دیدجت دیدجت  ) ) قرب قرب تکرش   تکرش قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/082/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تارباخم و  تازیهجت  هکبش و  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  تامدخ  ماجنا  هب  طوبرم  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ( 445/082/01  ) هصقانم هرامش  هب  تارباخم  هرادا  زاین  دروم  یچنفلت  نفلت  یروتارپا  تامدخ 

لایر دروارب 128/241/942/933  غلبم 

لایر  نیمضت 6/412/097/150  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  ربتعم  یهاوگ 

یتسپ 191 قودنص  یزکرم  یرادا  نامتخاس  ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-02141934-07431921261 :: 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

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1402/01/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکاد ورکیم  دیلوت  هنیمز  رد  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک یناسرزور  هب  ار  دوخ  ناراکنامیپ  تسرهف  رد 10  هلاناک 14  تکادورکیم 7  دیلوت  هنیمز  رد  تیحالص  یاراد  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: callforbids@mtnirancell.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هبهب   طوبرم   طوبرم یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یرازگرب   یرازگرب تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یروتارپا یروتارپا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تارباخم   تارباخم

2222

تکاد تکاد ورکیم   ورکیم دیلوت   دیلوت هنیمز   هنیمز ردرد   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2323

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003072000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388382 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس رتنساتید  هکبش و  تاسیسات  یرادهگن  ینابیتشپ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  تبون  ود  پاچ  هنیزه  لایر -  غلبم 1.000.000.000  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

نامزاس 42781309 تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  هناماس 1456   :: 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

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

مود دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم :: 1402/01/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388402 :: 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

نامزاس نامزاس رتنساتید   رتنساتید وو   هکبش   هکبش تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

WANWAN  وو   LANLAN هکبش هکبش یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/23هرامش زا   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم تعاسات 14/30عبنم  - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388767 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1402/01/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یرادرهش  هداد  زکرم  نابیتشپ  تیاس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 52/336/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 2/610/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ناگدازا  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها   :: سردآ سردآ

یلخاد 3520  18-32234111 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/12/22  تعاس 9  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  15

ناتسزوخ میسن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388779 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1402/01/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها 2  یتعنص  کرهش  تارباخم  هکبش  هعسوت  ثادحا و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  46.643.920.000 دروآرب :

لایر  2.232.196.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

لایر  500.000 دانسا : دیرخ 

ناتسزوخ یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یدنمراک  نوتیز  یوربور  ینامیلس -  دیهش  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

34443003 :: 1456 و 5 -  نفلت http://iets.mporg.ir 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

نابیتشپ نابیتشپ تیاس   تیاس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

تارباخم تارباخم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2727

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریش بجع   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388788 :: هرازه هرازه :: 1402/01/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  داتس  یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یداتس  هداد  زکارم  یربهار  ینابیتشپ و  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

63148287: یگنهامه نفلت  ناریا  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف   :: سردآ سردآ

63148287 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسن 63881843 یکارتشا  هخرچود  متسیس  تامدخ  هدننک  هئارا  ای  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  ییاسانش 
و 4

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا6388292 تینما  نیمات  هکبش و  یربهار  تیریدم و  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهمتسیس6388321 اه و  هناماس  یاه  یریذپ  بیسآ  سررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما  هحفص 5)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6388830 هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت 
لاتیجید

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6388989 قاتا  زیهجت  تخاس و  ریز  هحفص 25)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6389817ESS نش لرتنک  راهم  متسیس  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یداتس   یداتس هداد   هداد زکارم   زکارم یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 136 ھحفص 20 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01 م - - 64 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/12/23  دانسا  شورف   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388125 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیزیف تظافح  تسارح و  ناتسا و  لک  ییانشور  متسیس  ءاقترا  ظفح و  هارمه  هب  یزاسدرادناتسا  ءاقترا و  یزاسهب و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 79.847.695.501 

ینمیا تیحالص  دات  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  لقادح 5  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ  لایر -  غلبم 3.992.384.775  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا لک  هرادا  ای  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  یقوقح  صاخشا   HSE یراکنامیپ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  مثیم -  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2 -  نابایخ  هیمورا -  : سردآ  :: 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

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

قرش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   ظفح   ظفح هارمه   هارمه هبهب   یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا وو   ءاقترا   ءاقترا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2929

وو  44 لسن  33   لسن یکارتشا   یکارتشا هخرچود   هخرچود متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ هدننک   هدننک هئارا   هئارا ایای   وو   هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 136 ھحفص 21 
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

199-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388307 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب : 

هام   6 نامیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/000/000/000 نیمضت : 

4  . هبتر لقادح  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد 

:: 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

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یمومع  یا  هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/12/24  تعاس 8:30  زا   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  14:30

تعنص ناهج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388993 :: هرازه هرازه حاتتفادکدک   تعاس 8:30  سار  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 12:30  زا  تاداهنشیپ 

لایر نیمضت 4/754/300/000  لایر - دروآرب 95/085/906/615  ینف - هینبا  تاریمعت  یزاس و  نمیا  یزاس  مواقم  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
نیمضت 2/457/000/000 لایر - دروآرب 49/138/177/743  مق - ناتسا  یظافحتسا  هزوح  ییاتسور  یاهروحم  ینف  هینبا  تاریمعت  امنبآ و  ثادحا  - 

هجو زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک هرادا  تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
02537775583: ربامن هرامش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تارادا  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  راولب  یاهتنا  مق -  - سردآ هب  فلا  تکاپ  هئارا 

02537780426-7 - 1456 :: نفلت http:\\iets.mporg.ir 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

poepoe وو   هیاپ   هیاپ اباب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

ییاتسور ییاتسور یاهروحم   یاهروحم ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت وو   امنبآ   امنبآ ثادحا   ثادحا ینف - - ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزاس   یزاس مواقم   مواقم ناونع : : - - ناونع 3232

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

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

زا 136 ھحفص 22 
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دهشم هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8/33548 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ ماما  نادیم   :: سردآ سردآ

31295188 :: 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

دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1823903 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389590 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانهاش راولب  هدودحم  لزانم  کالپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا  راولب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: 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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3333

راولب راولب هدودحم   هدودحم لزانم   لزانم کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

2001005526000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389604 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب ثادحا  نامیلس و (  دجسم  یناثالم -  ریسم  ندومن  هطخ  راهچ  لحم  زا  نامیلس (  دجسم  هاگبآ  یاتسور  ات  راوسواگ  یهار  هس  تلافسآ  شکور  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناثالم )  لصاف  دح  نامیلس  دجسم  یناثالم -  مود 

ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تلافسآ  تایلمع  تیلاعف - :  هزوح  یلک  حرش 

یکیفارت  میالع  ینمیا و  تازیهجت  -
198,403,983,016 یلام :  دروآرب 

لایر   9,920,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس ناتسزوخ -  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم -  نابایخ  هیناما -  زاوها -   ، 6133763114 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کی هرامش 

:: 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

دهشم یرادرهش  دنامسپ -  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501237064920 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389811 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طایتحا ثلثم  گنربش و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینف هنیاعم  بنج  ریدغ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05133233267-05133855500 :: 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

یهار یهار هسهس   تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور ناونع : : ناونع 3535

طایتحا طایتحا ثلثم   ثلثم وو   گنربش   گنربش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/096/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1402/01/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطاقت یئامنهار  یاهغارچ  تارادا و  یرارطضا  یقرب  یاهبرد  یمومع و  نکاما  تارادا  یبوچ  لزانم  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  هنایلاس  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش 

لایر دروارب 59/349/880/799  غلبم 

لایر  نیمضت 2/967/500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  لقادح 5 

07431924720: نفلت -7581873849: یتسپ دک   - 191: یتسپ قودنص  یزکرم -  هرادا  نامتخاس  ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-02141934-07431924720 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388405 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1 و 2  یاهنامتخاس  یارب  وردوخ  الاک و  دارفا  جورخ  دورو و  لرتنک  تیک  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصت  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16.000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   3 اهداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   800/000/000 نیمضت : 

هرامش 225 باجح  شبن  یمطاف -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

88969737 - 85193768 مان :  تبث  رتفد   02141934 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تارادا تارادا یرارطضا   یرارطضا یقرب   یقرب یاهبرد   یاهبرد وو   یمومع   یمومع نکاما   نکاما تارادا   تارادا یبوچ   یبوچ لزانم   لزانم قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس هنایلاس   هنایلاس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 3737

جورخ جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388220 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 3519837631 دک  جیسب  راولب  نانمس   :: سردآ سردآ

سامت 02141934 زکرم   1-02333435890 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت 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

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

065 -. 1401-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388769 :: هرازه هرازه :: 1402/01/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت - یتوص متسیس  یناسر  زورب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/366/350/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 6937170110 یتسپ 144-69361  قودنص  راوچ -  ناتسرهش  مالیا -  -  :: سردآ سردآ

2077-32912850-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

یریوصت یریوصت -- یتوص یتوص متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1661/ص ش/1401 یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

روهمج  :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388989 :: هرازه هرازه تعاس 13:30دکدک    - 1402/01/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم  رهش  ناتسداد  رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجت  تخاس و  ریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 10.330.000.000  غلبم 

هام ماجنا 2  تدم 

لایر   2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   516,500,000 نیمضت :  غلبم 

اه نامیپو  دادرارق  روما   ، درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  (ص ،) مرکا لوسر  راولبدرالم   ، 3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/238 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  رشن  زا   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389145 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  ششوپ  تحت  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسزوخ ناتسا  یاهداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4242

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یاهلحرم کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfayazd.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389805 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرهم یافبآ  روما  هتسب  رادم  هناماس  بصن  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6388307poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 20)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6388977، یجورخروسرپمک یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  هصقانم  دیدجت 
PMS یدنبهناد و هناخراک 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم هناماس   هناماس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

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

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

6388144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ربراک (  یارب 50   RDS تومیر سنسیال  درادناتسا -  رورس 2022  زودنیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000164 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا رورس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 
همانرب رورس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دات  اهالاک و  لک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   5050 یارب   یارب   RDSRDS تومیر   تومیر سنسیال   سنسیال درادناتسا -  -  درادناتسا   2 0222022 رورس   رورس زودنیو   زودنیو ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ستکسا هناماس  اب  راگزاس  رالوس  هناماس  بصن  هیهت و  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000053 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  لقن  لمح و  لیاسو  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

هام 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لاسکی  تدم  هب  دادرارقددرگ  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف   - هکبش یزاس  نما  یرادهگن و  ینابیتشپ  هرواشم  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1402 دنفسا ات 29  لاس 1402  یادتبا 

1101004884000113 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنرتنیا و هکبش  نینچمه  هکبش lan wanو  یزاس  نما  یرادهگن و  ینابیتشپ  هرواشم  دادرارق  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنازور تروصب  یرادناتسا  رد  میقم  یورین  روضح  دنک  - ییارجا  ار  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا  ناتسا و  اتلد  هکبش 

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ستکسا ستکسا هناماس   هناماس اباب   راگزاس   راگزاس رالوس   رالوس هناماس   هناماس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4545

هکبش هکبش یزاس   یزاس نما   نما وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 136 ھحفص 30 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3678910
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pju52bsya5bsf?user=37505&ntc=6388195
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6388195?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3679292
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gd8mhcb6xfyhv?user=37505&ntc=6388224
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6388224?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  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

6388420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 0101133-20 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** VMS SECURITY: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000622 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ربا رب  ینتبم  تینما  ای  تظافح  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1402/01/12 زاین :  خیرات 
زوجم تیریدم  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 80 دادعت : 
1402/01/12 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09171703733 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینما تینما ایای   تظافح   تظافح رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک 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

6388437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسا  دات  دروم  تسویپ  لیاف  تاصخشم و  قبط  یراد  هنازخ  یرادباسح  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربنع نفلت 09187875450  ددرگ  تسویپ 

1101005547000045 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

1400| رادنپ نیون   | یرادباسح رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

زین روتکاف  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دشاب  یم  دات  دروم  تسویپ  لیاف  تاصخشم و  قبط  یراد  هنازخ  یرادباسح  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربنع  09187875450 هرواشم تهج  نفلت  ددرگ  تسویپ 

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33167218-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراد یراد هنازخ   هنازخ یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  یربیاس  ثداوح  هب  خساپ  یتینما و  تایلمع  زکرم  یربهار  رارقتسا و  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و 

1101004068000316 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1403/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک لماش  دش و  دهاوخ  دقعنم  هام  دادرارق 18  هدننک  نیمات  اب  دوش -  هتفرگ  سامت  یلخاد 172 و 2204  هرامش 23344  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  تامدخ  حرش  اب  قباطم  تامازلا  اهزوجم و  هیلک   - تسا یکناب  همانتنامض  هئارا  ینوناق و 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک  85 شیوداپ "   " یناریا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003422000047 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513654484 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  نارمچ  رتکد  راولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449074-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33447851-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربیاس یربیاس ثداوح   ثداوح هبهب   خساپ   خساپ وو   یتینما   یتینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یربهار   یربهار وو   رارقتسا   رارقتسا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 4949

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000401 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد دشاب 4- هتشاد  لاس  لقادح 4  یناتسرامیب  راک  هقباس  دشاب 3- هتشاد  تاعالطا  یروانف  یفنص  یهاوگ  دشاب 2- یموب  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هدش  رکذ  دروم  کرادمو  مالعتسا  هگرب  دشاب 5- یم  تسویپ 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118272-025  ، 37118254-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37211071-025 :: 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   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج نهآ  هار  قطانم  لک  تارادا  یاهرورس   Kaspersky سوریو یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000240 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/12/23 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

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5151

تارادا تارادا یاهرورس   یاهرورس   KasperskyKaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 22 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب ناتسرامیب  روسناسا  یرادهگن  سیورسو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093183000022 زاین :  هرامش 

تفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

تفاب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفاب ناتسرامیب  روسناسا  یرادهگن  سیورسو  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7851957799 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  ادهش - راولب  تفاب -  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423348-034  ، 42428814-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42423348-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنسفر بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب 10 ( ICA  ) یرادا نویساموتا  هناماس  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095688000258 زاین :  هرامش 

ناجنسفر بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717914313 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  بالضاف  بآ و  تکرش  اضر ع  ماما  راولب  ناجنسفر  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281001-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34281007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس -- ناتسرامیب ناتسرامیب روسناسآ   روسناسآ یرادهگن   یرادهگن سیورسو   سیورسو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5353

1010 هبهب   ( ( ICAICA  ) ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس ینابیتشپ  ینف  یاهزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000159 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6389141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM SOPHOS XG-210 هاگتسد رازفا  مرن  تهج  هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005485000172 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ینف   ینف یاهزاین   یاهزاین ناونع : : ناونع 5555

UTM SOPHOS XG-2 10UTM SOPHOS XG-2 10 هاگتسد   هاگتسد رازفا   رازفا مرن   مرن تهج   تهج هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5656

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 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

6389327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ARECO BP RECORDING & PROCESSING MODULE تیدپآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006929 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص لرتنک  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  یاراد  تسیاب  یم  هدنشورف   :: 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

83768035-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اه هنارای  یزاسدنمفده  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یتعنص لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5757

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یرازفا   یرازفا تخس   تخس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاعالطا یروانف  یرازفا  تخس  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003141000004 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تنیوپ سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

رتویپماک لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رتویپماک لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  تسیل  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/22هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/27 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم 1401/12/27عبنم داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389388 :: هرازه هرازه 1401/12/27دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع ینف و  تنواعم  ینف  ویشرآ  هناخباتک و  دانسا  نکسا  مالعتسا  طیارش  دانسا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6389419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  ) یتاعالطا یاهکناب  یارب   Performancine و Tuning یاهلاور یاهلاور High Availability و  یزادناهار   : » تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003871000308 زاین :  هرامش 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط  ) یتاعالطا یاهکناب  یارب   Performancine و Tuning یاهلاور یاهلاور High Availability و  یزادناهار   » :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینارمع ینارمع وو   ینف   ینف تنواعم   تنواعم ینف   ینف ویشرآ   ویشرآ وو   هناخباتک   هناخباتک دانسا   دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 5959

یتاعالطا یتاعالطا یاهکناب   یاهکناب یارب   یارب   PerformancinePerformancine وو     TuningTuning  یاهلاور یاهلاور وو     High AvailabilityHigh Availability یاهلاور   یاهلاور یزادنا   یزادنا هار   هار »» ناونع : : ناونع 6060
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تشر قرب  یورین  عیزوت   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6389431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تشرراهچ روما   ) نیکرتشم یکینورتکلا  یناگیاب  یزادنا  هار   _ نیکرتشم یناگیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094684000282 زاین :  هرامش 

تشر قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تشرراهچ روما   ) نیکرتشم یکینورتکلا  یناگیاب  یزادنا  هار   _ نیکرتشم یناگیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195653111 یتسپ :  دک  تشر ،  قرب  یورین  عیزوت  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33472506-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33472580-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27387314 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389550 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهیسکات عاونا  هب  طوبرم  یاهدنیآرف  هیلک  تیریدم  تیلباق  اب  رتمیسکات  یسکات و  تساوخرد  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یحارط ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم یرادرهش  تیریدم  تحت  ناگوان  رد  یدورو  یدابم  یشدرگ ، یطخ ، یتنرتنیا ، میسیب ، / ینفلت

( --- تاطابترا تاعالطا و  یروانف   ) رازفا مرن  دیلوت  ناگدنشورف -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازبا 7 متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2

اوتحم 4 لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3

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

05131296708 نفلت :   05131296574 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یکینورتکلا   یکینورتکلا یناگیاب   یناگیاب یزادنا   یزادنا هار   هار نیکرتشم -  -  نیکرتشم یناگیاب   یناگیاب ناونع : : ناونع 6161

هبهب طوبرم   طوبرم یاهدنیآرف   یاهدنیآرف هیلک   هیلک تیریدم   تیریدم تیلباق   تیلباق اباب   رتمیسکات   رتمیسکات وو   یسکات   یسکات تساوخرد   تساوخرد هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یحارط ، ، یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یدورو یدورو یدابم   یدابم یشدرگ ، ، یشدرگ یطخ ، ، یطخ یتنرتنیا ، ، یتنرتنیا میسیب ، ، میسیب // ینفلت ینفلت یاهیسکات   یاهیسکات عاونا   عاونا

6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ یحاون  زاگ  تارادا  یرتویپماک  هکبش  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000553 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6389778 هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، ریمعت  ، هحفص 45)هعسوت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ تارادا   تارادا یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"P/F POWER CONTROL SYS "ALSTOM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000447 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تردق روتینام  ای  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یلام  داهنشیپ  لیاف  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعتدک  ناریا   " plc یولبات ددع  نشکتورپ E1 و 5  لانیمرت  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000589 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  حالصیذ  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تسویپ ، طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

""P/F POWER CONTROL SYS "ALSTOMP/F POWER CONTROL SYS "ALSTOM ناونع : : ناونع 6464

plcplc یولبات   یولبات ددع   ددع   55 وو     E1E1 نشکتورپ   نشکتورپ لانیمرت   لانیمرت ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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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

6388821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ لرتنک  یکدی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006919 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یرتاب تیک  الاک :  مان 

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

جنس مجح  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
رمیات هلر  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

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک یکدی   یکدی ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SCATS متسیس اب  راگزاس  دنمشوه  رلرتنک  تازیهجت  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000051 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسیطانغم یرون و  یاه  هناسر  دیلوت  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6389013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
roscamat کرام یکیناکم  هدننک  لرتنک  نیمأت  ناونع : 

14015009 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCATSSCATS متسیس   متسیس اباب   راگزاس   راگزاس دنمشوه   دنمشوه رلرتنک   رلرتنک تازیهجت   تازیهجت دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 6767

یکیناکم یکیناکم هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برع یاقا   61023163/2/ دامرف هعجارم  لیاف  هب  / نورپا تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  یارب  مزال  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000705 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( امیپاوه امیپاوه کراپ   کراپ تیعقوم   تیعقوم مالعا   مالعا هناماس   هناماس )) نورپا نورپا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار یارب   یارب مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک و لوسپک 13/5  ددع  دادعت 10 ناگیار  لمح  هنیزه  هطوبرم  لیاف  تسویپ  هب  کارانامتخاس  رلیچ  یارب  نوئرف  زاگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هجرد   SUN کرام نوئرف  نغور  نلاگ  8

1101001378000080 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

( زاگ روتکتد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
XZ-20-MN لدم |Kusam Meco ( | زاگ روتکد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نوئرف نغور  نلاگ  مرگولیک و 8 لوسپک 13/5  ددع  دادعت 10 ناگیار  لمح  هنیزه  هطوبرم  لیاف  تسویپ  هب  کارانامتخاس  رلیچ  یارب  نوئرف  زاگ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی هجرد   SUN کرام

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32230744-086 :: 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

رلیچ رلیچ یارب   یارب نوئرف   نوئرف زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا تلود  یعامتجا  نیمات  هبعش   UPS رورس یاهکر  رد  یشک  لباکو  روتکدد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091986000002 زاین :  هرامش 

دابا تلود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

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

راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دادرارق  یرجم  هدهع  هب  هبعش  یوس  زا  یمالعا  دادرارق  ساسارب  زاین  دروم  یالاک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8341636165 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  هارراهچ  یناقلاط - راولب  دابآ - تلود  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45850821-031  ، 45850820-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45850820-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS رورس   رورس یاهکر   یاهکر ردرد   یشک   یشک لباکو   لباکو روتکتد   روتکتد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  ّالماک  طیارش  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
ا

1101095158000118 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  قباطم  ّالماک  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
ا

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 136 ھحفص 48 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاگ  دود و  روتکتد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000034 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32750150-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  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 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

6388721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ئافطا  مالعا و  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000067 زاین :  هرامش 

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1402/03/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  کرادم و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145139753 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  یقرش خ  تفلا  ناتسراهب خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

319142-031  ، 36861090-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   دود   دود روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

قیرح قیرح ئافطا   ئافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 136 ھحفص 49 
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یوخ ناتسرهش  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم دوخ  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، ریمعت  ، هعسوت تهج  دراد  رظنرد  یزار  یوخ و  کرمگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  تسویپ  تسیل 

1101000495000022 زاین :  هرامش 
یوخ کرمگ  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 125 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قباطم  دوخ  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، ریمعت  ، هعسوت تهج  دراد  رظنرد  یزار  یوخ و  کرمگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا 

5815814941 یتسپ :  دک  یوخ ،  ناتسرهش  کرمگ  هرادا  تفن  تکرش  یوربور  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36267250-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36267044-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد هیلک   هیلک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، ریمعت ریمعت  ، ، هعسوت هعسوت ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 136 ھحفص 50 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3681728
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7pum5ksgkk8mv?user=37505&ntc=6389778
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6389778?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس (  هکبش  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000165 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرون ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

یرون هکبش  هدنتسرف  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دات  اهالاک و  لک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس (  (  رورس هکبش   هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 136 ھحفص 51 
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب 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 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

6388240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000106 زاین :  هرامش 

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

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرس 210 ژد  ایرآ  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 7777

هکبش هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000374 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 42 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا زیرپ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
تخت روتکناک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

لانگیس لباک  الاک :  مان 
رتم 140 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

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

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

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرارطضا  قرب  هکبش و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092250000011 زاین :  هرامش 

کرانا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرهش جراخ  نفلت  لباک  الاک :  مان 

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

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تکرش  یاه  زوجم  کرادم و  یتایلام و  کرادم  روتکاف ، شیپ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالقا.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 03146256901  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   -. دشاب اه  هنیزه  هیلک  لماش  هدش  مالعا  غلبم   - کرانا هبعش  الاک  لیوحن  لحم 

تسویپ لیاف  قبط 

8397113543 یتسپ :  دک  هافر ،  یوک  یتشهب - دیهش  راولب  کرانا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46203014-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46203015-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ربتعم ، یتناراگ  اب   ، 2960S-24PSL لدم وکسیس  تروپ   POE چیئوس ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101096123000101 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ربتعم ، یتناراگ  اب   ، 2960S-24PSL لدم وکسیس  تروپ   POE چیئوس ددع  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  .دشاب  هتاشد  ار  هپس  کناب  اب  یراکمه  هقباس 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس تروپ   تروپ   POEPOE  چیئوس چیئوس ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ هدهع  هب  یزادنا  هار  هاگشیالاپ و  رد  روضح  تست و  تاعطق و  هیلک  نیمات  درگوگ /  یاه  وردوخ  یلرتنک  یاه  درب  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101096683000925 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

تسا  راکنامیپ  هدهع  هب  یزادنا  هار  هاگشیالاپ و  رد  روضح  تست و  تاعطق و  هیلک  نیمات  درگوگ /  یاه  وردوخ  یلرتنک  یاه  درب  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تاریهجت  لحم  رد  راکنامیپ  روضح  تسا /  تسویپ  هب  دادعت 

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311060-077  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگوگ درگوگ یاه   یاه وردوخ   وردوخ یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه درب   درب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6388624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاقلعتم هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد   9

هکبش جیئوس  هاگتسد   1
روتینام  هاگتسد   4

تسا هدش  همیمض  یتسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  یاهالاک  تایئزج  حرش 
1101003817000010 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
1TB| تیاب اگیگ   Z420|16| یپ چا   | نشیتسا کرو  رتویپماک  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5617134511 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  اراتسآ -  هب  لیبدرا  هداج  رتمولیک 13  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823793-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33823806-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 هکبش -  -  هکبش جیئوس   جیئوس هاگتسد   هاگتسد   11 تاقلعتم - ) - ) تاقلعتم وو   هنایار   هنایار سیک   سیک  ) ) یراک یراک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد   99 ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنهرف و ترازو  هب  طوبرم  نامتخاس  ود  هدافتسا  دروم  نراقتم  یصاصتخا و  تنرتنیا  دناب  یانهپ  زا  هدافتسا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1402 رد  یمالسا  داشرا 

1101000017000149 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000260 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 3 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ زازا   هدافتسا   هدافتسا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8383

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش 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 136 ھحفص 58 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  ناجنز  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001222000022 زاین :  هرامش 

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

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 258و 229  33442741 سامت :  نفلت  دامرف ـ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33446900-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردمرخ یرادرهش   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6389076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یتسویپ  دادرارق  قباطم  یرادرهش  یتساوخرد   sla لاسکی تدم  هب  تیباگم  تازیم 40  هب  یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب

1101092200000094 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
تیباگم 40 دادعت : 

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

 . دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لیوحت  تازیهجتو  هرد  مرخ  یرادرهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35524008-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا هافر   هافر وو   راک   راک نواعت ، ، نواعت لکلک   هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8585

یصاصتخا یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 8686

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6389102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155063 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیزوت متسیس  رگشیامن  یارب  هکبش  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/28 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یلامش ناسارخ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ و  لیاف  قباطم  روتینام  چوس و  - لباک - کر دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000078000037 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ و  لیاف  قباطم  روتینام  چوس و  - لباک - کر دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزوت نیزوت متسیس   متسیس رگشیامن   رگشیامن یارب   یارب هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 8787

یتعنصروتینام یتعنصروتینام وو   چوس   چوس لباک - - لباک کرکر - - دیرخ   دیرخ 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 :
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  چوس ) لباک   HBA تراک چوس  نس  تازیهجت (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000018 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/12/27 زاین :  خیرات 

6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1402/12/27 زاین :  خیرات 
TP-Link|PCI EXPRESS  | یرون هکبش  هدنریگ  تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/12/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف قبط  هدش  هتساوخ  یالاک  تاصخشم  تامدخ ،  حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  چوس ) لباک   HBA تراک چوس  نس  تازیهجت (  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب مالعتسا 

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش چوس   چوس هکبش -  -  هکبش لباک   لباک یرون -  -  یرون هکبش   هکبش هدنریگ   هدنریگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 8989

-- نوتسیپ نوتسیپ گنیر   گنیر زوزگا - - زوزگا رشاو   رشاو کیلوردیه - - کیلوردیه ردنلیس   ردنلیس ناقاتای - - ناقاتای رواک   رواک یشزغل - - یشزغل ناقاتای   ناقاتای -- هکبش هکبش چوس   چوس -- یرافح یرافح گنلش   گنلش بویت - - بویت روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع
یزغم یزغم چیپ   چیپ نماض ، ، نماض چیپ   چیپ میظنت ، ، میظنت چیپ   چیپ پمپ -) -) پمپ گنیزود   گنیزود  ) ) قیرزت قیرزت پمپ   پمپ

9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هرامش 0132445  دیرخ  یاضاقت  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985011077 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بویت روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یرافح گنلش  الاک :  مان 
رتم 30 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یشزغل ناقاتای  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ناقاتای رواک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

کیلوردیه ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زوزگا رشاو  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

نوتسیپ گنیر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
( پمپ گنیزود   ) قیرزت پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34148693-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  )NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم  poe تروپ هکبش 16 چوس  هاگتسد  ددع  1 دیرخ - دشابیم هباشمالاکدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف 

1101003562000032 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
XS505M لدم |NETGEAR  | هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تروصنیاریغردددرگ  تبث  ( تسویپ لیاف  حرش  هب  ) کنابرظندم لایرتم  قبط  یداهنشیپ  تمیق  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن یدیفم  09112730051 .ددرگ تسویپ  هطوبرم  یاهزوجم  هارمه  هبروتکاف  شیپ  - ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ 

4917898157 یتسپ :  دک  تلادع 37 ،  شبن  - ولبات هار  راهچ  زا  دعب  (- جع  ) رصع یلو  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244356-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32344357-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برع یاقا   61023163/2/ دامرف هعجارم  لیاف  هب  / نورپا متسیس  یزادنا  هار  تهج  مزال  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000704 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   )) NSW2010 - 16T2GC-POE- INNSW2010 - 16T2GC-POE- IN  لدم لدم   poepoe تروپ   تروپ 1616 هکبش   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع 11 دیرخ دیرخ -- دشابیم دشابیم هباشمالاکدک   هباشمالاکدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

9191

نورپا نورپا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  دیرخو  تسویپ  لیاف  قباطم  روتینام  چوس و  - کر - لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000078000039 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  دیرخو  تسویپ  لیاف  قباطم  روتینام  چوس و  - کر - لباک دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  CCR103612g-4seM لدم کیتورکیم  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000315 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس نیا  ینف  سانشراک  دیئات  زا  سپ  لاس 1402 هب  لوکوم  تخادرپ  وین و  لانیجیروا و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   چوس   چوس -- کرکر -- لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

هاگتسد هاگتسد کیکی   CCR103612g-4seMCCR103612g-4seM  لدم لدم کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6389646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالقنا یادهش  تشادهب  هکبش  هزورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000577 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
(Indoor  ) یلخاد یاضف  | سنزگن  | هکبش لباک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بالقنا یادهش  تشادهب  هکبش  هزورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ تسیل  هب  عاجرا 

.ددرگ تسویپ  اددجم  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  دات و  تکرش  طسوت  تسویپ  تسیل 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127420-071  ، 32331028-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6389708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  هیال 3  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000919 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
XS505M لدم |NETGEAR  | هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هیال  33   هیال چوس   چوس ناونع : : ناونع 9696

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

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

ستکسا6388195 هناماس  اب  راگزاس  رالوس  هناماس  بصن  هیهت و  هحفص 28)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6388224 یزاس  نما  یرادهگن و  ینابیتشپ  هرواشم  هحفص 28)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6388430plc یولبات ددع  نشکتورپ E1 و 5  لانیمرت  ددع  هحفص 41)دیرخ 6  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

خساپ6388512 یتینما و  تایلمع  زکرم  یربهار  رارقتسا و  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یراپسنورب 
یربیاس ثداوح  هب 

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6388544 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 67)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش6388701 ینابیتشپ  هحفص 28)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6388809- ویدار هکبش - لباک  رآرد -) هلول   ) هلول زیوالق  - لباک ینیس  دس -  هکبش  یناسر  زورب  تاریمعت و 
نیبرود رایس - تازیهجت  ییامیپ - هاچ  قمع  یریگ  هزادنا  تازیهجت  یرافح - لکد  - هکبش چوس 

یسرزاب نیبرود  کرادم -

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6388829 تحت  یاه  نیبرود  لاتیجید و  گولانآ ،  نیبرود  هحفص 80)رتست  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6389339 یروانف  یرازفا  تخس  مالقا  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کراپ6389532 تیعقوم  مالعا  هناماس  ) نورپا تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  یارب  مزال  تازیهجت 
( امیپاوه

هحفص 41) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیلباق6389550 اب  رتمیسکات  یسکات و  تساوخرد  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یحارط ، یراذگاو 
، یطخ یتنرتنیا ، میسیب ، / ینفلت یاهیسکات  عاونا  هب  طوبرم  یاهدنیآرف  هیلک  تیریدم 

یدورو یدابم  یشدرگ ،

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ6389768 تارادا  یرتویپماک  هکبش  تازیهجت  هحفص 28)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6389778 هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، ریمعت  ، هحفص 45)هعسوت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  مالعتسا و  گرب  قباطم  تاصخشم  اب  لاو  وئدیو  ارجا  یزادنا و  هار  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092572000004 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  دانسا و  مالعتسا و  گرب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو ارجا   ارجا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ناونع : : ناونع 9797

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

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

6388122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یلخاد  هدش  یرادیرخ  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب  )

1101001423000316 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 5133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

6388156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ، یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000080 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ، یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000079 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33242420-013 :: 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 یاهریگ   یاهریگ هبرض   هبرض عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

یکیفارت یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 :
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درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامورک نشا و  کرام  یتعنص  گنر  قارب و  ینغور  گنر  درز و  ، زبس  ، دیفس یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095039000025 زاین :  هرامش 

درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 5,000 دادعت : 

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

یبا درز ،  ، زبس یتعنص  گنر  مرگ  ولیک  دیفس 500 ینغور  گنر  مرگ و  ولیک  یلودج 500 دیفس  گنر  مرگ و  وتیک  درز 4000 زبس و  یلودج  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرگ ولیک  تامورک 500 یرهوج 

6917899769 یتسپ :  دک  ردام ،  کراپ  یاهتنا  جیسب  یرتم  نابایخ 45  درجورب  ناتسرل  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468100-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42468102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد 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

6388350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050301000118 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 7,600 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461635519 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یرادرهش  یرادنامرف  نابایخ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420511-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42421783-061 :: 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 گنر   گنر وو   قارب   قارب ینغور   ینغور گنر   گنر وو   درز   درز ،، زبس زبس  ، ، دیفس دیفس یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 10 110 1

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دنواهن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یمالعتسا  هگرب  ربارب  هدایپ  نیرباع  روبع  یاه  لحمو  اه  عطاقتو  اهریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050001000073 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  دنواهن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یباعل گنر  الاک :  مان 

رتیل 100 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یمالعتسا  هگرب  ربارب  هدایپ  نیرباع  روبع  یاه  لحمو  اه  عطاقتو  اهریگ  تعرس  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591913958 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  - دنواهن دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237445-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33233995-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  ینابیتش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000017 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/12/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  ینابیتش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع روبع   روبع یاه   یاه لحم   لحم وو   اهاه   عطاقت   عطاقت وو   اهریگ   اهریگ تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 103103

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   1010 زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 :
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لوفزد 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 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

6388615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050301000119 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 7,600 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461635519 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یرادرهش  یرادنامرف  نابایخ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420511-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42421783-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی یط  لماک  تاحیضوت  دنشاب  زیربت  رهش  یموب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  یتسیاب  هک  لوادج  یزیمآ  گنر  دزمتسد  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  جرد  یتسویپ  گرب 

1101094649000076 زاین :  هرامش 
زیربت ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 65000 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد یتسویپ  گرب  کی  یط  لماک  تاحیضوت  دنشاب  زیربت  رهش  یموب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  یتسیاب  هک  لوادج  یزیمآ  گنر  دزمتسد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش 

5166617969 یتسپ :  دک  هینارفعز ،  لوا  نمهب ، راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316861-041  ، 33317032-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33317032-041 :: 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 گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000373 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییانشور جرب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

یگدننار ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
عمتجم لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 
ولبات دنتسا  هیاپ و  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

( یئزج ود   ) یکیلیرکا نیزر  هیاپ  کال  گنر و  الاک :  مان 
مرگولیک 500 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
ینمیا یاه  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

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

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

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو گنر   گنر ولبات - - ولبات دنتسا   دنتسا وو   هیاپ   هیاپ -- عمتجم عمتجم لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد یگدننار - - یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ییانشور - - ییانشور جرب   جرب یگدننار -  -  یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع
ینمیا ینمیا یاه   یاه ولبات   ولبات یئزج -) -) یئزج ودود    ) ) یکیلیرکا یکیلیرکا نیزر   نیزر هیاپ   هیاپ کالکال  

107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  دیرخ  لصا  هدوب و  دیرخ  دنیآرف  لیمکت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، تسویپ حرش  هب  ینتب  تاعطق  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تسیل 

1101050273000071 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینامیس ینتب و  لودج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  ساسا  رب  دیرخ  لصا  هدوب و  دیرخ  دنیآرف  لیمکت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، تسویپ حرش  هب  ینتب  تاعطق  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم طاسقا  تروصب  الاک  لیوحت  دادرارق و  دقع  همان و  تنامض  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، دشابیم

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37272050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ود  هقطنم  یرادرهش   :: 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 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

6389470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ههام 6000 تخادرپ 4 نامرک  ناتسا  زادیرخ  شودریش 10=50*30 همشچ  یا  هشیت  یگنس  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095100000074 زاین :  هرامش 

نامرک ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یگنس لودج  الاک :  مان 

عبرم رتم  1,050 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 4 نامرک  ناتسا  زادیرخ  شودریش 10=50*30 همشچ  یا  هشیت  یگنس  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618689355 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  رثوک  نادیم  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32452800-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32461210-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل ساسا   ساسا ربرب   دیرخ   دیرخ لصا   لصا وو   هدوب   هدوب دیرخ   دیرخ دنیآرف   دنیآرف لیمکت   لیمکت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ،، تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ

108108

یایا هشیت   هشیت یگنس   یگنس لودج   لودج ناونع : : ناونع 109109
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دهشم هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8/33547 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389506 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اضر  ماما  ینیمخ و  ماما  یگنسهوک ،  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب  هقبط 

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر  دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ - 

هبتر دقاف  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ - 

:: سردآ سردآ

31295188 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هگرب  قبط  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000175 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 50000 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمزالا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یقفاوت  تروص  هب  تخادرپ 

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

38722390-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

6388828SCATS متسیس اب  راگزاس  دنمشوه  رلرتنک  تازیهجت  هحفص 41)دیلوت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1101 10

یتسویپ یتسویپ هگرب   هگرب قبط   قبط رهش   رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 136 ھحفص 75 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرس ضیف  - هخرس - راسمرگ یناقلاط  - راسمرگ یدهملاراصنا  بعش  رد  بصن  تهج  ( پالور  ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030018000003 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صقن تروصرد  تسا  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگرابو  مالعتسا  لیاف  رد  یتساوخرد  کرادم  هیلکو  روتکاف  شیپ  هیاراو  مالعتسا  لیاف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هبعش  غلبم 4 عمج  تروص  هب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ   - ددرگ یم  لطاب  داهنشیپ  کرادم 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33328793-023 :: 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

(( پالور پالور  ) ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 136 ھحفص 76 
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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 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

6388436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ نویسیمک  نلاس  یاه  یدورو  تهج  کیتاموتا  برد  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005485000171 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  اب  هارمه  / راک دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 15  / تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف سانشراک  دات  هب  طونم  دیرخ  / هاوخ تفارظ  سدنهم   60982622

تسیمازلا ینف  تاصخشم  دنرب و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 : 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

یکشزپ یکشزپ نویسیمک   نویسیمک نلاس   نلاس یاه   یاه یدورو   یدورو تهج   تهج کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 136 ھحفص 77 
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مالیا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ینوئدراکآ  بردود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004161000030 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یا هرکرک  برد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

یداهنشیپ تمیق  .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ربتعم  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  نارهم  رهش  رد  رقتسم  مالیا  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  یانبم  رب 

6991814613 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  نارهم -  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33824541-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33824539-084 :: 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

ینوئدراکآ ینوئدراکآ بردود   بردود دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 136 ھحفص 78 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000249 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنیکراپ عنام  هزاورد  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  تمیق  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسا و  یمازلا  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یتهزن  یاقآ  هرامش 03431268800  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 136 ھحفص 79 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3680265
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xsjfgy3hdx3us?user=37505&ntc=6389491
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6389491?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6389668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  دنب  مارآ  کج  ددع  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000891 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
دنب مارآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  زا  سپ  دیرخ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییاجباجو  لمح  هنیزه  دشابیم -  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " تسا و  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تسیمازلا - روتکاف  شیپ  لاسرا  دریذپیم -  تروص  کناب  نیا  سانشراک 

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

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

26205036-021 :: 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   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دنب   دنب مارآ   مارآ کجکج   ددع   ددع   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 136 ھحفص 80 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش یراذگراب  ) تسویپ حرش  دروآرب و  ساسا  رب  ین  ینابونآ  یخیرات  راثآ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا سامت 

1101003240000152 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  یراذگراب  ) تسویپ حرش  دروآرب و  ساسا  رب  ین  ینابونآ  یخیرات  راثآ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا رد  تکرش  هب  زاجم   ICTو HCE تیحالص یهاوگ  قرب و  تاسیساتدیرگ  ناراکنامیپ.تسا  زور  نامیپ 30  تدم  دشاب و  یم  دقن  تروص  هب  رابتعا  ( تسیمازلا

دنشاب یم 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یخیرات یخیرات راثآ   راثآ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 136 ھحفص 81 
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب 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 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

6388173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000105 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 53 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 8  C پیت ددع 30   B پیت ددع 15   A پیت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراددوخ  ادج  هباشم  دراوم  یراذگ  تمیق  زا  دشاب  یم  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  مالقا 

ینورآ دشاب 09358350024  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یریوصت  تراظن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004154000025 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط  یریوصت  تراظن  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814134494 یتسپ :  دک  متاخ ،  یتاقبط  گنیکراپ  یور  هبور  اروش  نادیم  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33835310-086  ، 33835301-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33835330-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 136 ھحفص 82 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3679696
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4t8rg4uljnx3d?user=37505&ntc=6388173
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6388173?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3680089
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n3bw4nabz2hjf?user=37505&ntc=6388347
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6388347?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گرب  ربارب  یبناج  مزاول  لدم DH-5A432XA-HNR و  گم  اوهاد 4  ماد  دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005784000108 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  دعب  هنیزه  تخادرپ  هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه  رها - رهش  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44232403-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6388412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ گرب   گرب ربارب   ربارب یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو     DH-5A432XA-HNRDH-5A432XA-HNR لدم   لدم گمگم   اوهاد  44   اوهاد ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 136 ھحفص 83 
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.تسویپ تسیل  قبط  یتینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003563000016 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ییاوه نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

وئدیو طبض  شخپ و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ییاوه نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ییاوه نیبرود  الاک :  مان 

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

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 53 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  روتکاف  رد  هدش  مالعا  تمیق  هناماس  رد  هدش  مالع  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  لاسرا ب  هنیزه 

.دشاب دیاب  یتناراگ  عماج  هناماس  زا  مالعتسا  لباق  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  تازیهجت  یمامت 

3413699788 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  مایخ  هار  هس  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247081-028  ، 33235701-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33249126-028 :: 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

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

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

زا 136 ھحفص 84 
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نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  تامدخ  هام  ربتعم و 60  یتناراگ  هام  اب 36  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  لسکیپاگم  ینوریب 8  نیبرود  هاگتسد   100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبتک تروص  هب  شورف 

1101000476000113 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

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

ددرگ هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه 

ددرگیم لاطبا  دیرخ  دنیآرف  تشگرب و  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  ، ندوب تیفیک  یب  ندوب و  بویعم  روکذم و  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

32260235-034  ، 31343600-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31343600-034 :: 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

لسکیپاگم لسکیپاگم   88 ینوریب   ینوریب نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   100100 ناونع : : ناونع 122122

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یریوصت  شیاپ  نیبرود  ددع  دیرخ 53  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000088 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 53 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع دیرخ  5353   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  هام  ربتعم و 60  یتناراگ  هام  اب 36  تسویپ  تاصخشم  قبط  لسکیپاگم  یلخاد 5  نیبرود  هاگتسد   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبتک تروص  هب 

1101000476000112 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 200 دادعت : 

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

ددرگ هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه 

ددرگیم لاطبا  دیرخ  دنیآرف  تشگرب و  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  ، ندوب تیفیک  یب  ندوب و  بویعم  روکذم و  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

32260235-034  ، 31343600-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31343600-034 :: 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

لسکیپاگم لسکیپاگم   55 یلخاد   یلخاد نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 00200 ناونع : : ناونع 124124

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرودزیهجتو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030062000016 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617911144 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  یقودص  دیهش  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32111025-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32111838-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ و  لیاف  قباطم  تاعطق  روتینام و  - نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000078000036 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ و  لیاف  قباطم  تاعطق  روتینام و  - نیبرود دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود زیهجت   زیهجت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 125125

تاعطق تاعطق وو   روتینام   روتینام -- نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یا  هقطنم  با   :: 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   - 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

6388809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) دوردیفس دس  هکبش  یناسر  زورب  تاریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000195 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لباک ینیس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

( رآرد هلول   ) هلول زیوالق  الاک :  مان 
ددع 1,100 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 2,500 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ویدار الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یرافح لکد  الاک :  مان 

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

ییامیپ هاچ  قمع  یریگ  هزادنا  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رایس تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کرادم نیبرود  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) دوردیفس دس  هکبش  یناسر  زورب  تاریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33667261-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

-- یرافح یرافح لکد   لکد -- هکبش هکبش چوس   چوس ویدار - - ویدار هکبش - - هکبش لباک   لباک رآرد -) -) رآرد هلول   هلول  ) ) هلول هلول زیوالق   زیوالق -- لباک لباک ینیس   ینیس دسدس -  -  هکبش   هکبش یناسر   یناسر زورب   زورب وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
یسرزاب یسرزاب نیبرود   نیبرود کرادم - - کرادم نیبرود   نیبرود رایس - - رایس تازیهجت   تازیهجت ییامیپ - - ییامیپ هاچ   هاچ قمع   قمع یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت

127127

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

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

زا 136 ھحفص 89 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3679434
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  لاتیجید و  گولانآ ،  نیبرود  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003704 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   لاتیجید   لاتیجید گولانآ ،  ،  گولانآ نیبرود   نیبرود رتست   رتست ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اه  نا  تاقلعتم  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000271 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  الو  روتکاف  شیپ  هعار  اب  تسیل  قبط  اجکی و  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

دوشیم هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  ندشن  دیات  تروص  رد 
لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 80 

یراشفا 09134485669

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43318502-034 :: 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

اهاه نانا   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل و  حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  عاوناا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000140 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

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

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

هدوب دات  دروم  تسویپ  تاصخشم  اب  الاک  اهنت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094808000088 زاین :  هرامش 

ناهبهب قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف هعجارم  تسویپ  کرادم  یلصا  تسیل  هب  یراذگ  تمیقو  سانجا  هدهاشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361994613 یتسپ :  دک  یهلادبع ،  دیهش  نابایخ  ناهبهب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52722165-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52722098-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود عاوناا   عاوناا ناونع : : ناونع 130130

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131

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

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

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

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

6389634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  دیرخو  تسویپ  لیاف  قباطم  یبناج  مزاول  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000078000041 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  دیرخو  تسویپ  لیاف  قباطم  یبناج  مزاول  نیبرود و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6389714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) هاگتسد 15 ماد نیبرود  ، هاگتسد 30 تباث نیبرود  ، هاگتسد 7 ماد دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000154 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لاسرا  هنیزه 

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

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

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

(( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) هاگتسد هاگتسد 1515 ماد ماد نیبرود   نیبرود ،، هاگتسد هاگتسد 3030 تباث تباث نیبرود   نیبرود ،، هاگتسد هاگتسد 77 ماد ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6388122 تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  هحفص 67)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس6388544 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 67)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6388607 نیبرود  زیهجت  هحفص 80)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6389336 رادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6389339 یروانف  یرازفا  تخس  مالقا  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1205 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  هدش  جرد  خیرات  قباطم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم داتسعبنم هناماس  رد  هدش  جرد  خیرات  قباطم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388445 :: هرازه هرازه داتسدکدک   هناماس  رد  هدش  جرد  خیرات  قباطم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهدزاود  هاگشیالاپ  تسارح  ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 149/604/582/107  غلبم 

لایر نیمضت 7/481/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  یزکرم  یرادا  نامتخاس  مهدزاود  هاگشیالاپ  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

2-07732317063 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: 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

تسارح6388445 ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  هحفص 25)ثادحا  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

تعرس6388544 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 67)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسارح تسارح وو   ینمیا   ینمیا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 134134
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نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/720 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  خیرات 1401/12/22  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388263 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1402/01/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 cta1.2 قیرح دض  ششوپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  10 ارجا :  تدم 

 - لایر نیمضت 12.375.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6389039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمرها سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هریگتسد  ناونع : 

14014969 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cta1 .2cta1 .2 قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 135135

یمرها یمرها سیلنتسا   سیلنتسا قیرحدض   قیرحدض لیتسا   لیتسا برد   برد هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 136136
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( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  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 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

6389063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد هعلاطم  زا  سپ  مرتحم  ناگدننک  تکرش  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس -  قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش 

1101096697000485 زاین :  هرامش 
مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رود نیذآ   | قیرح دض  برد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
داگراساپ تخاس  نمیا   || راجفنا دض  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  رتخا  تیاس  ناگنک  سردا  هب  مهدزای  هاگشیالاپ  رد  الاک  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لیوحت  لقن و  لمح و  بصن ، هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب -  ربتعم  بسک  زاوج  یاراد  هدنشورف 

.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  مرتحم  ناگدننک  تکرش 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31464014-077  ، 31464050-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش قیقد   قیقد هعلاطم   هعلاطم زازا   سپسپ   مرتحم   مرتحم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رورس -  -  رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   برد   برد وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع
.دهد .دهد هئارا   هئارا ارار   دوخ   دوخ داهنشیپ   داهنشیپ یتسویپ   یتسویپ

137137

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6389212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154950 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/23 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

یزاگ6388177 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، الاک و  نیمات  یحارط 
یتعنص ریغ  یتعنص و  یاهنامتخاس  کیتاموتا 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6388263cta1.2 قیرح دض  ششوپ  هحفص 12)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

یاهبرد6388303 یمومع و  نکاما  تارادا  یبوچ  لزانم  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  هنایلاس  یزاس  هنیهب 
تارادا یرارطضا  یقرب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قرب6388553 تکرش  قیرح  افطا  نالعا و  هچراپکی  هحفص 12)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6388569 ءافطا  هحفص 45)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه6388628 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  الاک و  نیمأت  یحارط ،  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یتعنص یاهنامتخاس  کیتاموتا  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تقرس6388630 مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورسو  ینابیتشپ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
قیرحو

هحفص 12) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6388721 ئافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 45)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

lionlion لدم   لدم - -   canasafecanasafe یناشنشتآ )  )  یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمرها6389039 سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هحفص 12)هریگتسد  قیرح  ( قیرح

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

ناگدننک6389063 تکرش  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس -  قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد 
.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  مرتحم 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح

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

6389212lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  هحفص 12)سابل  قیرح  ( قیرح

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

6389673( دیدجت  ) قرب تکرش  قیرح  افطا  نالعا و  هچراپکی  متسیس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 12)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یخیرات6388150 راثآ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 80)بصن و  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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  نغور  لیس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079002004 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنیربلب نغور  تشن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34434080-061 :: 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

رلیچ6388142 یارب  نوئرف  زاگ  هحفص 45)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روسرپمک6388323 دنب  تشن  هحفص 100)تاعطق  روتکتد  ( روتکتد

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

6388440UPS رورس یاهکر  رد  یشک  لباکو  روتکتد  هحفص 45)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6388579 دود و  روتکتد  هحفص 45)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسرپمک روسرپمک دنب   دنب تشن   تشن تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 139139

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645004049 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفورکیم نفورکیم لابمیگ -  -  لابمیگ نیبرود -  -  نیبرود ناونع : : ناونع 140140

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

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

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

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

6389317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود رزیالوبن ، کسام  ییایمیش و  کسام  حطس 3 ،   PPE یدرف تظافح  یمومع CBRNE و  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قباطم  هریغ  بای و  هلصاف 
1101030223000113 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کانرطخ داوم  ظفاحم  کاشوپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل بسانتم  دیرخ  یاهالاک  دادعت و  یلو  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ددع   1 دادعت اب  گولاتاک  کی  افرص  هباشم ،  گولاتاک  دوجو  مدع  هب  رظن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ 

 : یتسپ دک  سناژروا ،  نامزاس  نامتخاس  ترجه ، شبن  یدابآ ، لیلخ  دیهش  راولب  تمه ، هب  هدیسرن  ، یراتس دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1473745881

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44896371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلصاف هلصاف نیبرود   نیبرود رزیالوبن ، ، رزیالوبن کسام   کسام وو   ییایمیش   ییایمیش کسام   کسام حطس  33 ،  ،  حطس   PPEPPE  یدرف یدرف تظافح   تظافح وو     CBRNECBRNE  یمومع یمومع تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
بای بای

141141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تسویپ 1 تسیل  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هکبشرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000152 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه 

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

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

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6388122 تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  هحفص 67)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6388173 قبط  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6388307poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 20)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6388347 حرش  قبط  یریوصت  تراظن  هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گرب6388398 ربارب  یبناج  مزاول  لدم DH-5A432XA-HNR و  گم  اوهاد 4  ماد  دیپسا  نیبرود 
یتسویپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6388412 هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگم6388521 ینوریب 8  نیبرود  هاگتسد  هحفص 80)100  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6388529 ینف  تاصخشم  قباطم  یریوصت  شیاپ  نیبرود  ددع  هحفص 80)دیرخ 53  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هاگتسد هاگتسد 11 تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبشرورس   هکبشرورس ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسکیپاگم6388585 یلخاد 5  نیبرود  هاگتسد  هحفص 80)200  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6388607 نیبرود  زیهجت  هحفص 80)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعطق6388749 روتینام و  - نیبرود هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6388809- ویدار هکبش - لباک  رآرد -) هلول   ) هلول زیوالق  - لباک ینیس  دس -  هکبش  یناسر  زورب  تاریمعت و 
نیبرود رایس - تازیهجت  ییامیپ - هاچ  قمع  یریگ  هزادنا  تازیهجت  یرافح - لکد  - هکبش چوس 

یسرزاب نیبرود  کرادم -

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6388829 تحت  یاه  نیبرود  لاتیجید و  گولانآ ،  نیبرود  هحفص 80)رتست  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6388900 نا  تاقلعتم  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6388951 تاصخشم  تسیل و  حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 80)عاوناا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6389145 تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 25)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نفورکیم6389249 لابمیگ -  هحفص 25)نیبرود -  نیبرود  ( نیبرود

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

کسام6389317 حطس 3 ،   PPE یدرف تظافح  یمومع CBRNE و  تظافح  تازیهجت  دیرخ 
بای هلصاف  نیبرود  رزیالوبن ، کسام  ییایمیش و 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6389336 رادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6389435 تسویپ 1 تسیل  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 25)هکبشرورس  نیبرود  ( نیبرود

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

یبناج6389634 مزاول  نیبرود و  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم6389714  ) هاگتسد 15 ماد نیبرود  ، هاگتسد 30 تباث نیبرود  ، هاگتسد 7 ماد دیپسا  نیبرود 
( تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیرفآراک یادرف  هاگن  یروانف  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

142-12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN SWITCH هاگتسد هارمه 4  هب   EMC UNITY  ) زاس هریخذ  زیهجت  هاگتسد  دیرخ 14  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  36/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 41505 و 41675)  ) 021-22661111 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN SWITCHSAN SWITCH  هاگتسد هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب     EMC UNITYEMC UNITY  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت هاگتسد   هاگتسد   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاجردنم  ساسا  رب  روتکژورپ  وئدیو  هدرپ  ، روتینام هدنکم ، هدنمد و  هاگتسد  ، رورس مر  ، رورس دراه  ، لماک سیکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003138000041 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
BC-2.8| کحم | هدنمد  | اوه هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 
روتکژورپ شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاجردنم  ساسا  رب  روتکژورپ  وئدیو  هدرپ  ، روتینام هدنکم ، هدنمد و  هاگتسد  ، رورس مر  ، رورس دراه  ، لماک سیکدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519834875 یتسپ :  دک  یرادا ،  عمتجم  ملعم  نادیم  نانمس –  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441115-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33441468-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هدرپ   هدرپ ،، روتینام روتینام هدنکم ، ، هدنکم وو   هدنمد   هدنمد هاگتسد   هاگتسد ،، رورس رورس مرمر   ،، رورس رورس دراه   دراه ،، لماک لماک سیکدیرخ   سیکدیرخ ناونع : : ناونع 144144
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تسویپ   ST10000NM002G: ربمان تراپ  اب  زاس ) هریخذ  یاهرورس  دراه   ) جروتسا دراه  ددع   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HP STORAGE HARD SEAGATE 10T SAS MDL-ST10000NM002G

1101003012000207 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 2 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره 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

6388500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP STORAGEHP STORAGE  دوش دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ   ST10000NM002GST10000NM002G :: ربمان ربمان تراپ   تراپ اباب   زاس ) ) زاس هریخذ   هریخذ یاهرورس   یاهرورس دراه   دراه  ) ) جروتسا جروتسا دراه   دراه ددع   ددع   1212 ناونع : : ناونع
HARD SEAGATE 10T  SAS MDL-ST10000NM002GHARD SEAGATE 10T  SAS MDL-ST10000NM002G

145145

ریگشزرل ریگشزرل هیاپ   هیاپ کسید -  -  کسید دراه   دراه  -  - SSDSSD  دراه دراه یایا -  -  لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه تلبت -  -  تلبت 11 ناونع : : ناونع 146146

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

مر 6   pad 5 لدم یمایش  تلبت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  لانرتسکا  دراه  -2

 – SSD دراه -3
کسید  دراه  -4

ریگشزرل هیاپ  -5
1101030403000048 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  10| تیاباگیگ  Galaxy Tab A7|32| گنوسماس  | تلبت الاک :  مان 

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

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
LR-19| وتیل  | یدرف تازیهجت  هدنرادهگن  هیاپ و  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد  کی  تیاباگیگ  تیفرظ 256  تیاباگیگ  مر 6   pad 5 لدم یمایش  تلبت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیابارت  تیفرظ 2  اب  اتید  یا  لانرتسکا  دراه  -2

 ( اتاس چنیا   2.5 لدم (   SSD – 256 دراه -3
تیابارت  تیفرظ 2  اب  نرتسو  لانرتنیا  کسید  دراه  -4

XMZPG01YM لیابوم ریگشزرل  هیاپ  -5

7914913169 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  بنج  یرافغ  هللا  تیآ  نابایخ  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33313412-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33313412-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6388167SAN SWITCH هاگتسد هارمه 4  هب   EMC UNITY  ) زاس هریخذ  زیهجت  هاگتسد  هحفص 104)دیرخ 14  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

روتکژورپ6388226 وئدیو  هدرپ  ، روتینام هدنکم ، هدنمد و  هاگتسد  ، رورس مر  ، رورس دراه  ، لماک هحفص 104)سیکدیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6388391ST10000NM002G: ربمان تراپ  اب  زاس ) هریخذ  یاهرورس  دراه   ) جروتسا دراه  ددع   12
HP STORAGE HARD SEAGATE 10T SAS MDL- دوش هظحالم  تسویپ 

ST10000NM002G

هحفص 104) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ریگشزرل6388500 هیاپ  کسید -  دراه   - SSD دراه یا -  لانرتسکا  دراه  تلبت -  هحفص 104)1 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاه6388830 هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت 
لاتیجید

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

تسویپ6389491 لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

144-12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب   HPL380 10 رورس هاگتسد  دیرخ 13  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

-1  - دوب دهاوخ  ماجنا  لباق  لیذ  یاهشور  زا  یکی  هب  هک  نویلیم   دصشش  لداعم  لایر  غلبم 6,000,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راتخم تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  رازگ  هصقانم  یکناب - هکبش  زا  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  - 2 هصقانم - دانسا  رد  یمالعا  باسح  هرامش  هب  یدقن  هدرپس 

.دوب دهاوخ  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یرازگرب  یاه  هنیزه  هیلک  نینچمه  تسا  ،

نیرفآراک یادرف  هاگن  یروانف  هعسوت  تکرش   :: سردآ سردآ

(41675  ) و یلخاد 41505 )  ) 021-22661111 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003815000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388280 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  لوا  زاف  تخاس  هصقانم  دیدجت  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یلامش  راد  وبا  نابایخ  شین  اردصالم  راولب  جرک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPL380HPL380   1010 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  1313   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

رورس رورس قاتا   قاتا لوا   لوا زاف   زاف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 148148

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

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

زا 136 ھحفص 109 
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رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس (  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000166 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دات  اهالاک و  لک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6388415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  هصخشم  قبط   HP DL 580 Gen 10 8 SFF رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000040 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هنیزه  یمامت  یراک -  زور  تدمب 10  دات  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ   - رغت لباق  ریغ  ینف  هصخشم  دشاب -  یم  هباشم  عون  زا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا 

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

33357283-041  ، 33355921-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف هصخشم   هصخشم قبط   قبط   HP DL HP DL 580  580  Gen Gen 10  10  8  SFF8 SFF رورس رورس ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 136 ھحفص 110 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000228 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ررقم دعوم  رد  الاک  نیمات  هب  تبسن  تمیق  داهنشیپ  هئارا  اب  هدننک  نمات.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم دهعتم 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  رد  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000104000145 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138664611 یتسپ :  دک  لامشغاب ،  هار  راهچ  زا  رتالاب  یلامش  شترا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3446703-041  ، 35569992-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35566795-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد رورس   رورس ناونع : : ناونع 151151

رورس رورس ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 136 ھحفص 111 
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زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003815000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388984 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  لوا  زاف  تخاس  هصقانم  دیدجت  دراد  رظن  رد  زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراذگب .  ارجا  هب  یا  هلحرم  کی  هصقانم  تروصب  دیامن و  رازگرب  ناوخارف  یینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یمالعا ،  تاصخشم  رباربار 

زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تادنتسم  ربارب  رورس  قاتا  لوا  زاف  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هعلاطم  لماک  تسویپ  یاه  لیاف  .ددرگ  یرازگراب  ج  ب ،  فلا ،  تاکاپ  یمازلا و  فلا  تکاپ  یکیزیف  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  یلامش - رذوبا  نابایخ  شبن  اردصالم –  راولب  جرک -  ، 3149679651 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000091 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  دشاب ، یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هگنلردنب  ات  لمح  هنیزه  یراک ، زور  تخادرپ 15  دشاب ، دیاب  یتسویپ  کرادم  گولاتاک و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لطاب  دیرخ  دنیارف  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا لوا   لوا زاف   زاف تخاس   تخاس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 153153

رورس رورس ناونع : : ناونع 154154

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

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

زا 136 ھحفص 112 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لسن 10  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000141 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

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

هب لانیجروا و  تاعطق  هیلک  / دشاب یم  دات  دروم  تلاصا  یاراد  ربتعم و  یتناراگ  اب  طقف  الاک  / هدوب دات  دروم  تسویپ  تاصخشم  اب  طقف  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  الاک  تریاغم  تروص  رد  دنسریم و  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات 

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

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

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  مزال  کرادم.دشاب  یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع.دشاب  هتشاد  اتفا  یهاوگ  هدنشورف  .G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000044 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 لسن   لسن رورس   رورس ناونع : : ناونع 155155

G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 136 ھحفص 113 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یرتویپماک  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092678000084 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ و  لیاف  قباطم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000078000038 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ و  لیاف  قباطم  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 157157

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هلالک مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تاصخشم  قبط   10G رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091415000029 زاین :  هرامش 

هلالک مرکا  لوسر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4991857311 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ترضح  ناتسرامیب  - یرتسگداد بنج  - ریدغلا نادیم  - هلالک - ناتسلگ هلالک ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35422549-017  ، 35447991-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35445750-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389521 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هقطنم  یرادرهش  یبونج 5  مایخ   :: سردآ سردآ

31293081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربراک6388144 یارب 50   RDS تومیر سنسیال  درادناتسا -  رورس 2022  هحفص 28)زودنیو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6388154HPL380 10 رورس هاگتسد  هحفص 109)دیرخ 13  رورس  ( رورس

یتساوخرد یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   1010 GG رورس   رورس ناونع : : ناونع 159159

رورس رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 160160

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

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

زا 136 ھحفص 115 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژورپ6388226 وئدیو  هدرپ  ، روتینام هدنکم ، هدنمد و  هاگتسد  ، رورس مر  ، رورس دراه  ، لماک هحفص 104)سیکدیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6388235 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس (  هکبش  تراک  هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6388280 قاتا  لوا  زاف  هحفص 109)تخاس  رورس  ( رورس

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

6388391ST10000NM002G: ربمان تراپ  اب  زاس ) هریخذ  یاهرورس  دراه   ) جروتسا دراه  ددع   12
HP STORAGE HARD SEAGATE 10T SAS MDL- دوش هظحالم  تسویپ 

ST10000NM002G

هحفص 104) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6388404 لوژام  هحفص 109)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یتینما6388412 هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6388415 ینف  هصخشم  قبط   HP DL 580 Gen 10 8 SFF هحفص 109)رورس رورس  ( رورس

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

یسرتسد6388416 هحفص 109)رورس  رورس  ( رورس

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

6388440UPS رورس یاهکر  رد  یشک  لباکو  روتکتد  هحفص 45)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تارادا6388732 یاهرورس   Kaspersky سوریو یتنآ  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 109)رورس6388888 رورس  ( رورس

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

رورس6388984 قاتا  لوا  زاف  تخاس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 109)هصقانم  رورس  ( رورس

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

ناگدننک6389063 تکرش  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس -  قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد 
.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  مرتحم 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح

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

هحفص 109)رورس6389229 رورس  ( رورس

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

لسن 638923110 هحفص 109)رورس  رورس  ( رورس

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

6389342G10 هحفص 109)رورس رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرتویپماک6389345 هحفص 109)تاودا  رورس  ( رورس

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

هاگتسد6389435 تسویپ 1 تسیل  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 25)هکبشرورس  نیبرود  ( نیبرود

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

رورس6389464 هحفص 109)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یتساوخرد6389482 تاصخشم  قبط   10G هحفص 109)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6389521 قاتا  هحفص 109)زیهجت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس ددع  هسو  رتماراپ  یتلوم  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003766000022 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روتوم رتم  یتلوم  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس ددع   ددع هسو   هسو رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قباطم  الاک  ملق   5 داب .  روسرپمک  .قرب  ولبات  .روسنس  جنس .  ترودک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000400 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جنس یردک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 2 هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داب داب روسرپمک   روسرپمک .قرب   .قرب ولبات   ولبات .روسنس   .روسنس جنس .  .  جنس ترودک   ترودک ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6389665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه متسیس  داب  تعرس  تهج و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006932 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

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

یم لاطبا  داهنشیپ  یلامو ، ینف  داهنشیپ  نتشادن  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یتساوخرد  حرش  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسنس6388345 ددع  هسو  رتماراپ  یتلوم  هاگتسد  هحفص 117)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

داب6389488 روسرپمک  .قرب  ولبات  .روسنس  جنس .  هحفص 117)ترودک  روسنس  ( روسنس

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

یسانشاوه6389665 متسیس  داب  تعرس  تهج و  هحفص 117)روسنس  روسنس  ( روسنس

یسانشاوه یسانشاوه متسیس   متسیس داب   داب تعرس   تعرس وو   تهج   تهج روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 163163

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 " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیرفآراک یادرف  هاگن  یروانف  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

143-12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/12/23   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  اب  چیئوس )  رتور و  یرازفا (  تخس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 9.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 41505 و 41675  02122661111 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6388155 ( چیئوس رتور و  یرازفا (  تخس  تازیهجت  هحفص 120)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6388373 تروپ   POE چیئوس ددع  هحفص 50)2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( چیئوس چیئوس وو   رتور   رتور یرازفا (  (  یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 136 ھحفص 120 
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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 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رکرب  تیوک  ریس  یقرب و  یالاک   MCCB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006916 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( دیلک  ) چوس تاعطق  ای  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هارمه  هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: 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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6389766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEVEL SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006927 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روانش ای  حطس  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

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

یم لاطبا  داهنشیپ  یلامو ، ینف  داهنشیپ  نتشادن  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یتساوخرد  حرش  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رکرب رکرب تیوک   تیوک ریس   ریس وو   یقرب   یقرب یالاک   یالاک   MCCBMCCB ناونع : : ناونع 165165

LEVEL SWITCHLEVEL SWITCH ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 136 ھحفص 121 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رکرب6388190 تیوک  ریس  یقرب و  یالاک   MCCB(120 هحفص چوس  ( چوس

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

هکبش6388341 هحفص 50)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6388373 تروپ   POE چیئوس ددع  هحفص 50)2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6388624  4 هکبش -  جیئوس  هاگتسد   1 تاقلعتم - ) هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد   9
روتینام

هحفص 50) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6388809- ویدار هکبش - لباک  رآرد -) هلول   ) هلول زیوالق  - لباک ینیس  دس -  هکبش  یناسر  زورب  تاریمعت و 
نیبرود رایس - تازیهجت  ییامیپ - هاچ  قمع  یریگ  هزادنا  تازیهجت  یرافح - لکد  - هکبش چوس 

یسرزاب نیبرود  کرادم -

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنصروتینام6389140 چوس و  لباک - کر - هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6389198 چوس  هکبش -  لباک  یرون -  هکبش  هدنریگ  هحفص 50)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ردنلیس6389318 ناقاتای - رواک  یشزغل - ناقاتای  - هکبش چوس  - یرافح گنلش  بویت - روتپادآ 
چیپ میظنت ، چیپ  پمپ -) گنیزود   ) قیرزت پمپ  نوتسیپ - گنیر  زوزگا - رشاو  کیلوردیه -

یزغم چیپ  نماض ،

هحفص 50) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم6389408  poe تروپ هکبش 16 چوس  هاگتسد  ددع  1 دیرخ - دشابیم هباشمالاکدک  ناریا 
( تسویپ لیاف  حرش  هب  )NSW2010-16T2GC-POE-IN

هحفص 50) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6389469 چوس و  - کر - لباک هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6389708 تسیل  حرش  هب  هیال 3  هحفص 50)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6389766LEVEL SWITCH(120 هحفص چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 136 ھحفص 122 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091574000136 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388140 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  یتوص - متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت یتوص - متسیس  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,366,350,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت ، راوچ ، ناتسرهش  مالیا ، ناتسا   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت یتوص - - یتوص متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 136 ھحفص 123 
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  گیگ  شلف 24  ددع  یاف و 2  یاه  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000911 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
Hi-Fi یگناخ یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

ویارد شلف  ای  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دوشیم لطاب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  هیممض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم - ههام  هجو 1  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  یتناراگ  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48327374-083  ، 48322081-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گیگ گیگ شلف  2424   شلف ددع   ددع   22 وو   یاف   یاف یاه   یاه ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 168168

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

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

زا 136 ھحفص 124 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 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

6389789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم یاهزاگ  جنس و  توص  تارذ ، شجنس  یاه  هاگتسد  نویساربیلاک  یرتاب و  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003766000024 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن

لک تمیق 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33826801-044 :: 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

یریوصت6388140 یتوص - متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  هحفص 122)دیرخ  توص  ( توص

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

یریوصت6388769 - یتوص متسیس  یناسر  زورب  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گیگ6389762 شلف 24  ددع  یاف و 2  یاه  ددع  هحفص 122)1  توص  ( توص

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

یطیحم6389789 یاهزاگ  جنس و  توص  تارذ ، شجنس  یاه  هاگتسد  نویساربیلاک  یرتاب و  هحفص 122)ضیوعت  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم یطیحم یاهزاگ   یاهزاگ وو   جنس   جنس توص   توص تارذ ، ، تارذ شجنس   شجنس یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یرتاب   یرتاب ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 169169

روتینوم روتینوم -- دربیک دربیک -- سوام سوام -- رنکسا رنکسا -- مکمک بوبو   -- رکیپسا رکیپسا -- لماک لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 170170

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روتینوم - دربیک - سوام - رنکسا - مک بو  - رکیپسا - لماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000070000014 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مکبو الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
دربردام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریذپ ماجنا  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ  اب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  تمیق  داهنشیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدنشورف ی  هدهع  رب  اه  الاک  لبمسا  هرادا و  هب  هدش  یرادیرخ  مالقا  لاسرا  هنیزه 

یتمه سدنهم  نفلت 04135261754  هرامش 

5133983441 یتسپ :  دک  مشاه ،  جاح  هچوک  (- تعاس ) یرادرهش نادیم  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35240474-041  ، 35261740-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35261745-041 :: 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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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  ددع )  6 دروبیکو (  سومو  روتینام  رتویپماک و  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000559 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سوام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/01/07 زاین :  خیرات 

( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/01/07 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1402/01/07 زاین :  خیرات 

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/01/07 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   ددع ) ) ددع   66 دروبیکو (  (  دروبیکو سومو   سومو روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000630 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
VG328H1B|LED|55 لدم | ثله یآ   | یتینما روتینام  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09159199566

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6388738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 172172

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 173173

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003128 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CPU) |Intel|LGA1700  ) رگشزادرپ الاک :  مان 

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

ژویفیرتناس یپاچ  رادم  درب  ای  لرتنک  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

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

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هچراپکی  – NVIDIA|Integrated رب ینتبم  |GDDR5| تیاباگیگ  PH-GT1030-O2G|64| سوسیا  | ریوصت تراک  ای  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

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

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

StarTech|SAT3540U3ER  | کسید دراه  هداتسیا ) سیک   ) سیک روات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
AB-354-1 لدم | نف رزخ  | یتعنص  | نف الاک :  مان 

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

USB B|Tripp Lite|DY3  | دیلک هحفص  ای  سوم  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / دشاب یم  لاس 1402  جرب 3  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / هلاس شورف 2  زا  سپ  تامدخ  اب  هارمه  هلاس  لقادح 1  یتناراگ  اب  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001226000017 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  یداهنشیپ  تمیق   GDM-245 لدم سالپ 24  یج  روتینام  یارب  ًافطل 

.دشابیم هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا 
.دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  اهروتینام 

5197615395 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34469077-041  ، 34454411-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34469077-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6389451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد روتینام  سنارفنک  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003648000007 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
Valerian لدم | ایکیا | فا ید  ما  |U  | سنارفنک یاهزیم  الاک :  مان 

ددع 41 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم ژارتم 41  هب  راد  روتینام  سنارفنک  زیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32224999-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 174174

راد راد روتینام   روتینام سنارفنک   سنارفنک زیم   زیم ناونع : : ناونع 175175
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  تسویپب  ( MF237w -M404dn-M428fdw رتنیرپ ( + - G یچنیا روتینام 24  35- وکسیس یشوگ  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000271 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

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

IP نفلت الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یترارح رتنیرپ  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا نمضرد  ددرگیم  تخادرپ  یلام  هرادا  دحاو  طسوت  یرادا  لحارم  یطزا  دعبو  یروانف  هرادا  طسوتزاین  دروم  مالقا  دیئاتزا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  تسیابیم  سانجا  یمامت.ددرگیم  لاطبا  تکرش  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد  دشابیم  یمازلاروتکاف  شیپ 

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

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

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوریش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6389516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ رتنیرپ + - + - GG یچنیا   یچنیا روتینام  2424   روتینام 3535 -- وکسیس وکسیس یشوگ   یشوگ ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 176176

رتست رتست یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا پوکسورکیم   پوکسورکیم یتعنص -  -  یتعنص فراصم   فراصم وزارت   وزارت جنس -  -  جنس تبوطر   تبوطر یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ دوه   دوه تاموزلم   تاموزلم لماش :  :  لماش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو نوخ   نوخ دنق   دنق روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد یسیطانغم -  -  یسیطانغم نزمه   نزمه یگدوسرف -  -  یگدوسرف

177177
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ددرگ  لیوحت  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  ساسارب  تامدخ  الاک و   – 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یاراد  دشاب و  یلصا  یتناراگ  دنرب و  اب  تامدخ  الاک و  -2

1101094914000014 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ دوه  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( نوخ دنق  نازیم  شجنس   ) نوخ دنق  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جنس تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نژویفرپ رنورک  راشف  جنس  راشف  الاک :  مان 

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

یسیطانغم نزمه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یتعنص فراصم  وزارت  الاک :  مان 

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

جنس چا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا پوکسورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 
دلیفهریت پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

یگدوسرف رتست  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  لیوحت  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  ساسارب  تامدخ  الاک و   – 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یاراد  دشاب و  یلصا  یتناراگ  دنرب و  اب  تامدخ  الاک و  -2

9461613671 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36346848-058  ، 36346835-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36346834-058 :: 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

روتینوم6388157 - دربیک - سوام - رنکسا - مک بو  - رکیپسا - لماک هحفص 125)سیک  روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژورپ6388226 وئدیو  هدرپ  ، روتینام هدنکم ، هدنمد و  هاگتسد  ، رورس مر  ، رورس دراه  ، لماک هحفص 104)سیکدیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6388238"P/F POWER CONTROL SYS "ALSTOM(41 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کرادمو6388352 دانسا  ساسا  رب  ددع )  6 دروبیکو (  سومو  روتینام  رتویپماک و  سیک  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

هحفص 125) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6388461 متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ ، عمج  هحفص 8)هعسوت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتایح6388527 مئالع  هحفص 125)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6388624  4 هکبش -  جیئوس  هاگتسد   1 تاقلعتم - ) هنایار و  سیک   ) یراک هاگتسیا  هاگتسد   9
روتینام

هحفص 50) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6388738 هحفص 125)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

تاعطق6388749 روتینام و  - نیبرود هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6388879in 24 زیاس  LED هحفص 125)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6388977، یجورخروسرپمک یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  هصقانم  دیدجت 
PMS یدنبهناد و هناخراک 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6388989 قاتا  زیهجت  تخاس و  ریز  هحفص 25)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنصروتینام6389140 چوس و  لباک - کر - هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راد6389451 روتینام  سنارفنک  هحفص 125)زیم  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6389469 چوس و  - کر - لباک هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنیرپ6389485 + - G یچنیا روتینام 24  35- وکسیس یشوگ  ددع  هحفص 125)10  روتینام  ( روتینام

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

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

6389516 - یتعنص فراصم  وزارت  جنس -  تبوطر  یهاگشیامزآ -  دوه  تاموزلم  لماش :  مالقا  دیرخ 
نوخ دنق  روتینام  هاگتسد  یسیطانغم -  نزمه  یگدوسرف -  رتست  یکینورتکلا -  پوکسورکیم 

 ... و

هحفص 125) روتینام  ( روتینام

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

هاگورین6389826 گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هتسبرادم6388607 نیبرود  زیهجت  هحفص 80)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6389145 تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 25)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6389336 رادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6389435 تسویپ 1 تسیل  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 25)هکبشرورس  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

روتینوم6388157 - دربیک - سوام - رنکسا - مک بو  - رکیپسا - لماک هحفص 125)سیک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27188000 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6389543 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس   ) یدنورهش تراک  یلیابوم  ژراش  طبار  هاگتسد  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، یزاس ، هدایپ  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هیارا دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  یاه :  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تاموزلم تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  یبناج - یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - main frame ریغ یاه  هنایار 

ینابیتشپ تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - 

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

05131296708 نفلت :   05131296547 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت 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

ربراک6388144 یارب 50   RDS تومیر سنسیال  درادناتسا -  رورس 2022  هحفص 28)زودنیو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما6388420 ای  تظافح  رازفا  هحفص 28)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یراد6388437 هنازخ  یرادباسح  رازفا  هحفص 28)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6388588 یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 28)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروانف6388849 تراظن و  هجدوب ، ینابیتشپ ،  ، یلام  ، یرادا هزوح  رد  عماج  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب 638886510 ( ICA  ) یرادا نویساموتا  هناماس  هحفص 28)یناسرزورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6389126 ینابیتشپ  ینف  هحفص 28)یاهزاین  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6389141UTM SOPHOS XG-210 هاگتسد رازفا  مرن  تهج  هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 28)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6389327 لرتنک  رازفا  هحفص 28)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس  ) ) یدنورهش یدنورهش تراک   تراک یلیابوم   یلیابوم ژراش   ژراش طبار   طبار هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراک6389543 یلیابوم  ژراش  طبار  هاگتسد  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، یزاس ، هدایپ  یحارط ،
( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس   ) یدنورهش

هحفص 134) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6388122 تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  هحفص 67)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6388220 تراظن  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6388307poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 20)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6388347 حرش  قبط  یریوصت  تراظن  هحفص 80)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژورپ6388226 وئدیو  هدرپ  ، روتینام هدنکم ، هدنمد و  هاگتسد  ، رورس مر  ، رورس دراه  ، لماک هحفص 104)سیکدیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( 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

لاو6388906 وئدیو  ارجا  یزادنا و  هار  ، هحفص 67)بصن 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

6388242( پالور  ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 136 ھحفص 136 
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