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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

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

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 

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
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 63 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 39

( 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  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( 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 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 63 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 18  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم هبنشعبنم هس  تعاس 18  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387417 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود ربا  یرازفا  مرن  مرفتلپ  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  یحارط  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: اهدادرارق هرادا  نفلت  قاتا 211 و  مود ،  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف -  نامزاس  هرامش 22 ،  یدورو  نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ   :: سردآ سردآ

:88115922 و41934- هژورپ ینف  ریدم  نفلت   88115786-88113290 :: نفلت نفلت
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد   021

دامن 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

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

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

:: 402/م/2 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاسات 8عبنم  - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387442 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یکشزپماد  نامزاس  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا -  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم اهنامیپ و  روما  هرادا  لوا  هقبط  روشک  یکشزپماد  نامزاس  یدابا  دسا  نیدلا  لامج  دیس  یادتبا خ  رصع  یلو  ترضح  نارهت خ   :: سردآ سردآ

85193768-88963737-02141934 :: نفلت Www.setadiran.ir- WWW.IVO.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

تلود تلود ربا   ربا یرازفا   یرازفا مرن   مرن مرفتلپ   مرفتلپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

یرازفا یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا -  -  هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

فلا :: 1401/604 م م ت ت  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یاههداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/118/000/000 دروارب : 

لایر   955/900/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس  کی  دادرارق :  یارجا  تدم 

 main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 3  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ربتعم  یهاوگ  ندوب  اراد 
یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 3  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ربتعم  یهاوگ  ندوب  اراد 

یتارباخم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001025000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387932 :: 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

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هبتر 5  لقادح  ینابیتشپ و  تامدخ  هبتر 4  لقادح  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک

:: سردآ سردآ

88969737 :: نفلت www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یاههداد   یاههداد یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 33

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما نیمات   نیمات وو   هکبش   هکبش یربهار   یربهار وو   تیریدم   تیریدم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 63 ھحفص 6 
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روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003023000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(RFP  ) داهنشیپ یارب  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مایس )   ) روشک یکشزپماد  نامزاس  یمدرم  تاطابترا  هچراپکی  هناماس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  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

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

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

2001003023000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یکشزپماد  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  یناسرزوربو  ینابیتشپ  هرواشم ، هژورپ  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارس )  رومام  مازعا ،  نیالنآ ، تخادرپ  ، ماد یراذگ  تیوه  یبایدر و  رامآ ، ییوراد ، یتسیز ، تینما  هنیطنرق و  ، اه هناورپ  رودص  )

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6387603 تقرس و  مالعا  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 8)ینابیتشپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نامزاس نامزاس یمدرم   یمدرم تاطابترا   تاطابترا هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دیلوت ،  ،  دیلوت هرواشم ،  ،  هرواشم هژورپ   هژورپ راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
 ( ( مایس مایس  ) ) روشک روشک یکشزپماد   یکشزپماد

55

روشک روشک یکشزپماد   یکشزپماد یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس یناسرزوربو   یناسرزوربو ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم هژورپ   هژورپ راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 63 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

(1-1401.053  ) :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387447 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یتسپدک 6937170110 یتسپ 144-693614 -  قودنص  راوچ -  شخب  مالیا -   :: سردآ سردآ

2077-08632912850 :: 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

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

لوا تبون  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-MR-EO-0088 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1402/01/19هرامش ات  رثکادح  یگدامآ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Flow Element,Temperature Transmitter & لماش طخ  قیقد  رازبا  نیمات  هب  تبسن  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  دات  دروم  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  نایم  زا  ناراسچگ  هژورپ  یارب   Temperature Gauge

Flow Element,TemperatureTransmitter & Temperature Gauge نیمات

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  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 سردآ

سامت 02123015101 هرامش   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

سکاف 23015021 هرامش   :: 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

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

تکرش تکرش هاگورین   هاگورین گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 77

Flow Element,TemperatureTransmitter & Temperature GaugeFlow Element,TemperatureTransmitter & Temperature Gauge ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 63 ھحفص 8 
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 - ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راهباچ ردنب 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003699000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاسات 18عبنم خیرات 1402/1/15  زا   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387524 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نآ  لاصتا  هکبش و  تروص  هب  یردنب  نکاما  رد  قیرح  نالعا  متسیس  ثادحا  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هرامش  نامتخاس  یتشهب -  دیهش  ردنب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -   :: سردآ سردآ

سامت 88969737-85193768-0214934 زکرم   05431283000 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

05435321414 :: 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

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

183/1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 15   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 15   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس ود  تدم  یارب  روشک  رسارس  بعش  رد  کناب  یاهدحاو  هبعش و  قیرح 2460  تقرس و  مالعا  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530  - 35911531 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 99

قیرح قیرح وو   تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 63 ھحفص 9 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: م م-0440-01-ت1 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387952 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 15  ات   - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمورب  هقطنم  رد  عقاو  تایلمع  تنواعم  نامتخاس  یزاسهب  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتامدخ :  رصتخم  حرش 

یراک قیاع  فقس  یارجا  ینیچ  راوید  یزیر  نتب  یدنب  بلاق  یرازگ  درگ  لیم  هشال  گنس  اب  ییانب  ینیچ  گنس  یکاخ  تایلمع  بیرخت  لماش  ینامتخاس  تایلمع 
تاودا و بصن  بالضاف  بآ  یشک  هلول  : لماش یکیناکیم  یاهراک  نینچمه  نیگنس و  کبس و  یدالوف  یاهراک  یزیمآ  گنر  کیمارس  یشاک و  یراکدودنا  یتبوطر 

یاهولبات بصن  قیرح  نالعا  متسیس  زیرپ  دیلک و  ییانشور  متسیس  تازیهجت  یشک  میس  یشک  هلول  یزادنا   ، لباک لماش  یقرب  یاهراک  شکاوه و  بصن  تالآ  ریش 
هاگراک ندیچرب  زیهجت و  تارباخم و  هکبش و  فیعض  راشف 

لایر دروارب 36.794.108.476 

هینبا  نامتخاس و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  نیمضت 1.839.705.424 

هام   6 راک :  ماجنا  تدم 
ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  هینبا و  نامتخاس و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح 

لایر  4/046/000 دیرخ : 

نامتخاس هار و  یاه  حرط  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها   :: سردآ سردآ

:: نفلت -www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
www.mcls.gov.ir- www.niso

:: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تایلمع تایلمع تنواعم   تنواعم نامتخاس   نامتخاس یزاسهب   یزاسهب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 111 1
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زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 16   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387396 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هکبش و  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لای  2/523/000/000 ر   : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 11484-63781 یتسپ 315  قودمص  کی  هقطنم  ناریا -  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم -  هیدیما - ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

88969737 و - 03158193768 مان :  تبث  رتفد   02141934 :: نفلت نفلت
06152654511

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

39  / :: 1401/ت س یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1402/02/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387419 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/02/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاررقم میظع  نامزاس  زاریش  دهشم و  نیوزق  یاهتیاس  یناسرزورب  یارب   MF-HF یاهدناب بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار تاطابترا  و 

لایر نیمضت 29/300/000/000  غلبم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02189662583-88969737-02185193768-0211456 :: نفلت Www.setadiran.ir-WWW.CRA.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

رورس رورس قاتا   قاتا وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

MF-HFMF-HF  یاهدناب یاهدناب بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/ ینف /25 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387420 :: هرازه هرازه تعاس 9:00دکدک    1402/2/5  - 1402/02/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زتره  اگیگ  یالاب 7  هب  زا 1/4   VTS ییویدار یاهکنیل  ضیوعت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270/000/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   11/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  8: راک یارجا  تدم 

فکمه هقبط  یزکرم -  نامتخاس  ییاجردیهش -  یردنب  عمتجم  ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد   :: سردآ سردآ
14000180614: یلم هسانش  امرفراک 4113-1957-7986  یداصتقا  هرامش 

:: نفلت - www.setadiran.ir-www.shahidrajaeeport.pmo.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092544000192 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1402/01/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یاههاگتسیا  ارتت  هکبش  یاهریرک  لوژام  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتارباخم یاههاگتسیا  رتت  هکبش  یاهریرک  لوژام  ددع   7

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک عبانم  یسررب  دیرخ و  دحاو  الاک -  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -   :: سردآ سردآ

02141934 - 06132252449 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

06134167610 - 06132249806 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زتره زتره اگیگ   اگیگ یالاب  77   یالاب هبهب     1/41/4 زازا     VTSVTS ییویدار   ییویدار یاهکنیل   یاهکنیل ضیوعت   ضیوعت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

ارتت ارتت هکبش   هکبش یاهریرک   یاهریرک لوژام   لوژام ددع   ددع   77 ناونع : : ناونع 1515
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ادرف لسن   :: عبنم :: 1402/01/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387857 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1402/01/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاپس نابایخ  رد  عقاو  ناهفصا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 70  هب   SFP C هارمه هب  تروپ   GFPD16 تراک هاگتسد و  دادعت 27  هب   OLT56083 هاگتسد و دادعت 8  هب   OLT5600T یساش یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسزوخ هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس ردرد   هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

هبهب   SFP CSFP C  هارمه هارمه هبهب   تروپ   تروپ   GFPD16GFPD16 تراک   تراک وو   هاگتسد   هاگتسد دادعت  2727   دادعت هبهب     OLT56083OLT56083  وو هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت هبهب     OLT5600TOLT5600T یساش   یساش ناونع : : ناونع
ددع ددع   7070 دادعت   دادعت

1717
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/23هرامش زا   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاسات 15/30عبنم  - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387941 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یا -  هنایار  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قودنص یزکرم  نامتخاس  فکمه  هقبط  رد  عقاو  ینیمخ  ماماردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  یردونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد   :: سردآ سردآ
یتسپ 159

2522-2525-5021-0615228-02141934 :: 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

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001326000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387958 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یا -  هنایار  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیمخ  ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ  ، 6357173691 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 159 قودنص  - یزکرم

:: 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

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

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

2001001402000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/02/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387967 :: هرازه هرازه :: 1402/02/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دیدجت  -3390801073 اضاقت : هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم دیدجت  -3390801073 اضاقت : هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,137,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/05/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  مشش -  تیبرت  یوربور  دابآ -  نسح  یرادا  کرهش  جرک -  زربلا -  ناتسا   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091871000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387975 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 1570810071  هرامش  رورس  قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاضاقت 1570810071  هرامش  رورس  قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,460,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,523,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه 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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ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001332000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388092 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2 زاوها یتعنص  کرهش  تارباخم  هکبش  هعسوت  ثادحا و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

2 زاوها یتعنص  کرهش  تارباخم  هکبش  هعسوت  ثادحا و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  زاین : دروم  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ 

46,643,920,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,332,196,000 نیمضت :  غلبم 

یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  ساسارب  نیمضت  غلبم  عون و  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1402/04/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدنمراک نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها  ، 6165813835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاههداد6387443 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

یرون6387691 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا6387932 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

روشک6388091 یکشزپماد  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  یناسرزوربو  ینابیتشپ  هرواشم ، هژورپ  هحفص 5)راکنامیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارجاهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005723000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/16هرامش زا   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1402/01/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387394 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نویزیولت  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ ماما  نادیم  تارجاهم   :: سردآ سردآ

سامت 88969737-85193768-02141934 زکرم   38628120-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

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

6387391 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ربامن 33435888-051  8-33412024-051 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هندرگ هندرگ یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب  - - روحم روحم زیخ   زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن کیکی   حالصا   حالصا هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 63 ھحفص 17 
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رهشناریپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/27هرامش زا   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لاس 1402  یلخاد  عبانم  زا  ار  لاس 1402  یراذگ  لودج  بوصم  یاه  هژورپ  یارجا  تهج  ینتب  تاعطق  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن دیرخ  هصقانم  دانسا  یصوصخ و  یمومع و  طیارش  دافم  حرشب  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

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

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

:: 80-م-01 یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1402/01/05هرامش ات  خیرات 1401/12/22  زا   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خروم 1402/1/19عبنم هبنش  زور  تعاس 10  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387634 :: هرازه هرازه خروم 1402/1/21دکدک   تعاس 9  هبنشود  زور   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروآرب 73.722.968.981  غلبم  هیمورا  ناتسرهش  هب  یهتنم  یدورو  میالع  بصن  هیهت و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 3.686.148.449   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هافر راک و  نواعت  ترازو  زا  یقوقح  صاخشا   HSE یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  لقادح 5  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ 

.دنیامن تکرش  هصقانم  نیا  رد  دنناوتیم  یناتسا  لک  هرادا  ای  یعامتجا 

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

:: 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

ینتب ینتب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

ناتسرهش ناتسرهش هبهب   یهتنم   یهتنم یدورو   یدورو میالع   میالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 63 ھحفص 18 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093897000234 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:00هرامش خیرات  ات   1401/12/23 خیرات زا   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:00  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387691 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1402/01/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش رهش  رد  یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 59.900.000.000  اب 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ود لقادح  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  طبترم  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  شیارگ  اب  کیتامروفنا  ود  هبتر  لقادح  یاراد  تسیابیم  امازلا  نایضاقتم 

.دنشاب ناریا  تاعالطا  زوجم  یاراد  نینچ  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  زوجم  یاراد  نینچمه  هباشم و  دادرارق 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: 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

نارهت یرادرهش  قطانم  ینارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیدنا گنیکراپ  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 425/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 7/000/000  تمیق 

دحاو مجنپ  هقبط  نارهت -  یرادرهش  قطانم  ینارمع  نامزاس  کالپ 5 -  یدنق -  دیهش  نابایخ  یلامش -  یدرورهس  نارهت -  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
تاصقانم

85150000 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   تافلخت   تافلخت تبث   تبث یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

گنیکراپ گنیکراپ ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 63 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001016000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6388034 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1و 2  نامتخاس  جورخ  دورو و  لرتنک  تیگ  ینابیشپ  یزادنا و  هار  ، بصن ، لمح ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هرامش 1و 2 نامتخاس  جورخ  دورو و  لرتنک  تیگ  ینابیشپ  یزادنا و  هار  ، بصن ، لمح ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

نیما  :: عبنم یهگآعبنم نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

و سیدرپ ،) هناماس  رد  تیور  تیور  لباق   ) هدش یسرباسح  یلام  یاهتروص  تیلاعف و  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت هیهت  ییاناوت  اب  و  تفن ،  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

 - لایر غلبم 4.800.000.000  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش 

:: سردآ سردآ

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

34447089-041 :: 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

جورخ جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ینابیشپ   ینابیشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، لمح لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2929

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو 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 :
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387852 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش رهش  رد  کیفارت  تیریدم  لرتنک و  زکرم  هب  هطوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40/000/000/000 دروارب : 

لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  اب  طبترم  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  کی  هبتر  لقادح  یاراد 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  ندیم  رایرهش -   :: 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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001402000114 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/02/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6388073 :: هرازه هرازه :: 1402/02/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 3380801108  هرامش  تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اضاقت 3380801108 هرامش  تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   765,900,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/05/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  مشش -  تیبرت  یوربور  دابآ -  نسح  یرادا  کرهش  جرک -  زربلا -  ناتسا   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6387447 هاگورین  گنیروتینام  متسیس  هحفص 8)یناسرزورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرون6387691 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کیفارت کیفارت تیریدم   تیریدم وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم هبهب   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تباث   تباث یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 63 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nwap9nxf4wc3z?user=37505&ntc=6387852
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم لاسکی  تدم  هب  دادرارق  دنک  ییارجا  لاسکی  تدم  هب  ار  ویسپ  هکبش  دادرارق  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  دشاب 

1101004884000112 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

لیاف دشاب  یم  لاسکی  تدم  هب  دادرارق  دنک  ییارجا  لاسکی  تدم  هب  ار  ویسپ  هکبش  دادرارق  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ 

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

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 63 ھحفص 22 
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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 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

6387710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 () ...و یصخرم  مرفو  الاک  دیرخ  تساوخرد  یکینورتکلا  یاهمرف  شدرگ  لماش  RFP BPMS یرازفام رن  هچراپکی  لباتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  قباطم ا  ، تابتاکم یرادا  نویساموتاو 

1101000104000140 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادباسح رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6387739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاجردنم  ساسا  رب   100F لدم تیگ  وت  روف  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003138000042 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاجردنم  ساسا  رب   100F لدم تیگ  وت  روف  لاوریاف  دیرخ   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا یاهمرف   یاهمرف شدرگ   شدرگ لماش   لماش RFP BPMSRFP BPMS یرازفام   یرازفام رنرن   هچراپکی   هچراپکی لباتراک   لباتراک ناونع : : ناونع 3434

تیگ تیگ وتوت   روف   روف لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 63 ھحفص 23 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3678998
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8jqa922abmkxd?user=37505&ntc=6387710
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6387710?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3678995
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/76yjdtfwua644?user=37505&ntc=6387739
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6387739?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ساسا  رب  لاسکی  تدم  هب   ACONO MANAGER رازفا مرن  سنسیال  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000248 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا 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

6387813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT Service هب موسوم  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یزاس ، شرافس  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  رد   Desk

1101000005000280 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تکرش  رهم  هب  روهمم  یاضما و  ءاضما  نیبحاص  طسوت  تسیاب  یم  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب     ACONO MANAGERACONO MANAGER رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636

IT  Service DeskIT  Service Desk هبهب موسوم   موسوم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یزاس ، ، یزاس شرافس   شرافس بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 63 ھحفص 24 
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ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  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   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) SP-FG300E-PS رواپ ددع  هلاس و 3  نیالفآ 3  سنسیال  هارمهب   FortiGate 200F لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094822000012 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه یگنهامه  تهج  روپ  یجاح  نسح  یاقآ  مانب  سامت 09192292933  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یاهتنا ،  اسراپ ، نادیم  زا  دعب  یفوتسم ، دابآدمحا  بونج ،) هب  لامش  ریسم   ) ناگدازآ هارگرزب  نارهت ، رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3313193685

6519586-021  ، 57416000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56276606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  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

6387999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  حرش  کنالپسا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000104 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SP-FG300E-PSSP-FG300E-PS رواپ   رواپ ددع   ددع وو  33   هلاس   هلاس نیالفآ  33   نیالفآ سنسیال   سنسیال هارمهب   هارمهب   FortiGate 200FFortiGate 200F لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ ردرد   حرش   حرش کنالپسا   کنالپسا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 63 ھحفص 25 
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ناریا تمالس  همیب  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

6388001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  حرش  اهلاتروپ  ریز  لاتروپ و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000103 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ ردرد   حرش   حرش اهلاتروپ   اهلاتروپ ریز   ریز وو   لاتروپ   لاتروپ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 63 ھحفص 26 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3679613
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"KENT  " دنرب رتیمسنارت  یارب  روسنس  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006913 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راشف روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/17 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتیمسنارت کی  لماک  هعومجم  هن  دشاب و  یم  رتیمسنارت  یارب   SENSOR ASSEMBLY طقف یتساوخرد  زیهجت   :: 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

83764961-021  ، 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

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

رتیمسنارت رتیمسنارت یارب   یارب روسنس   روسنس هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 63 ھحفص 27 
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ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6387834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تازیهجت  گنلیش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005884000013 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  ریش  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تکرش  ءاضما  رهم و  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  تسویپ / ینف  تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  تازیهجت  گنلیش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعرزم 09113715957 یاقآ 

4917749154 یتسپ :  دک  تلادع 11 و 13 ،  نیب  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32358305-017  ، 32358311-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32358310-017 :: 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

ندعم تعنص و  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 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

6387872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قبط  کناب  هداد  زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000348 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871052 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت وو   گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 4242

کناب کناب هداد   هداد زکرم   زکرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 63 ھحفص 28 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6387910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاناما قودنص  قیرح  افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004561000010 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  ساسارب  تاناما  قودنص  قیرح  افطا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، یزرواشک کناب  تیریدم  امه - نامتخاس   200  - کالپ قباس -) شزرو  ) یتشهب دیهش  نابایخ  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8815858843 یتسپ :  دک 

33334998-038  ، 33335754-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33334316-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاناما تاناما قودنص   قودنص قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 63 ھحفص 29 
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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 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگو  دنشاب  لانیجروا  وین و  اههاگتسد   Cisco CP-7841 IP Phone هکبش تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000702 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات  تهج  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
یولوم  61023162

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

Cisco CP-7841 IP PhoneCisco CP-7841 IP Phone هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 63 ھحفص 30 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3679082
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4knl4nr4dp4hw?user=37505&ntc=6387556
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6387556?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  مالقا  ریاس  هارمه  هب   GPRS مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001613 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
E173 تناتید | یوآوه | لمح لباق  | GPRS مدوم الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  یاراد  روتکاف و  شیپ  یاراد  تدوع -  تکرش  هنیزه  اب  بوغرمان  سنج  یزکرم -  نادنز  لحم  رد  لوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یاه  یرایهد  اه و  یرادرهش  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

6387883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  حرش  هب  روتارپا  اب  نفلت  زکرم  یرادهگن  براذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004240000008 زاین :  هرامش 

روشک یاه  یرایهد  اه و  یرادرهش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  حرش  هب  روتارپا  اب  نفلت  زکرم  یرادهگن  براذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  تسویپ  هنومن  قبط  دادرارق  بلاق  رد  راک  ماجنا 

1418733516 یتسپ :  دک  کالپ 224 ،  زرواشک  راولب  زا  رتالاب  یلامشرگراک  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63901999-021  ، 63901061-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63901358-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم مالقا   مالقا ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب     GPRSGPRS مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4646

روتارپا روتارپا اباب   نفلت   نفلت زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 63 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

6388024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یرتویپماک  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092678000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  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

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

تحت6387483 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن ، لقن ، لمح و  هیهت ،
یرایهد نامتخاس  هکبش 

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ویسپ6387507 هکبش  هحفص 22)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ6387739 وت  روف  لاوریاف  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6387911SP- رواپ ددع  هلاس و 3  نیالفآ 3  سنسیال  هارمهب   FortiGate 200F لاوریاف دیرخ 
FG300E-PS

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم6388001 تسویپ  رد  حرش  اهلاتروپ  ریز  لاتروپ و  هحفص 22)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 63 ھحفص 32 
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نیهمرچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6387454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدایم رباعم و  یشک  طخ  تهج  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094584000026 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیهمرچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلالح هیاپ  گنر  الاک :  مان 

رتیل 4,000 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

یلالح هیاپ  گنر  الاک :  مان 
رتیل 6,000 دادعت : 

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

.دشاب یم  طسق  دنچ  رد  یطاسقا و  تروص  هب  باسح  هیوست   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  لماک  تایئزج  *

.دامن یریگراب  هناماس  رد  اددجم  ندرک  رپ  زا  دعب  دولناد و  ار  تسویپ  لیاف  ادتبا  *

8475133111 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ءادهش  نادیم  هر  ماما  راولب  نیهمرچ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52554869-031  ، 52552444-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52552253-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیدایم نیدایم وو   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 63 ھحفص 33 
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نیهمرچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6387493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس ضرع 18  رت و  گنر  نورکیم  تماخض 750  هب  یلاخ  رپ و  یلوط  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094584000031 زاین :  هرامش 

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

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  طسق  دنچ  رد  یطاسقا و  تروص  هب  باسح  هیوست   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  لماک  تایئزج  *

.دامن یریگراب  هناماس  رد  اددجم  ندرک  رپ  زا  دعب  دولناد و  ار  تسویپ  لیاف  ادتبا  *

8475133111 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ءادهش  نادیم  هر  ماما  راولب  نیهمرچ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52554869-031  ، 52552444-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52552253-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیتناس رتمیتناس   1818 ضرع   ضرع وو   رترت   گنر   گنر نورکیم   نورکیم   750750 تماخض   تماخض هبهب   یلاخ   یلاخ وو   رپرپ   یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 63 ھحفص 34 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6387531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طقف.تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل  قبط  یرس  کی  دنب  هار  یکدی  مزاول.هاگتسد  یرتم 5 کیلوردیه 4 ورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم یگدیسر  هدش  هتساوخ  تاصخشم 

1101001621000552 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنیکراپ عنام  هزاورد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  هیلخت  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  45 تخادرپ یفیصوت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6387823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SCATS رازفا مرنو  دنمشوه  یاه  رلرتنک  متسیساب  راگزاس  ییامنهار  غارچ  لوژام  رالوس LED و  سوناف  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000052 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 

هام 2 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنب دنب هار   هار یکدی   یکدی مزاول.هاگتسد   مزاول.هاگتسد 55 یرتم   یرتم کیلوردیه  44 کیلوردیه ورتکلا   ورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 5151

SCATSSCATS رازفا   رازفا مرنو   مرنو دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه رلرتنک   رلرتنک متسیساب   متسیساب راگزاس   راگزاس ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ لوژام   لوژام وو     LEDLED  رالوس رالوس سوناف   سوناف دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 63 ھحفص 35 
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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

6388007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هدنبات ،  زاب  مئالع  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000078 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  هدنبات ،  زاب  مئالع  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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هیوست  یروف / لیوحت  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / تاصخشم  طیارش و  قباطم  ددرت  ریسم  هدننکادج  ددع   270 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ لیوحت زا  دعب  یراک  هتفه 

1101093035001046 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداج ینمیا  هدننکادج  الاک :  مان 
رتم 270 دادعت : 

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

زا دعب  یراک  هتفه  کی  هیوست  یروف / لیوحت  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / تاصخشم  طیارش و  قباطم  ددرت  ریسم  هدننکادج  ددع   270 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  لیوحت /

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هدنبات ،  ،  هدنبات زاب   زاب مئالع   مئالع عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5353

ددرت ددرت ریسم   ریسم هدننکادج   هدننکادج ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 63 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6387851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دأت تسویپ ، طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک  ، یناریا تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  نارامیس  یلیر  کج  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیضاقتم دحاو 

1101092586000495 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنیکراپ برد  لماک  کج  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو دأت  تسویپ ، طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک  ، یناریا تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  نارامیس  یلیر  کج  ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشابیضاقتم ، 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

گنیکراپ گنیکراپ برد   برد لماک   لماک کجکج   ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 63 ھحفص 37 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6387960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بصن لحم  زا  دیدزاب  زا  دعب   ) یراس یادهش  هاگدورف  یجراخ  یجورخ  نلاس  رد  یا  هرکرک  برد  هاگتسد  بصن 2  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000345 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  تامدخ  الاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حبص  10 تعاس دیدزاب 1401/12/23  خیرات.تسا  یمازلا  دیدزاب 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

01133718800

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33722404-011 :: 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

هاگدورف هاگدورف یجراخ   یجراخ یجورخ   یجورخ نلاس   نلاس ردرد   یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد هاگتسد   هاگتسد   22 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 63 ھحفص 38 
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ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6388025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قباطم  لنسرپ  جورخ  دورو و  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت , تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003056000066 زاین :  هرامش 

ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روضح نارهت  رد  هتشاد و  ار  ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  یاه  هعومجم  ریز  اب  یراکمه  هقباس  هک  دنشاب  یم  دأت  دروم  یناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 39902011  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .دامن  رکذ  ار  دوخ  نفلت  رتشیب  یگنهامه  روظنم  هب  .دنشاب  هتشاد 

1114943661 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  ترازو  هرامش 4 - نامتخاس  - رواد خ  ینیمخ - ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39902152-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33967073-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنب6387531 هار  یکدی  مزاول.هاگتسد  یرتم 5 کیلوردیه 4 ورتکلا  دنب  هحفص 32)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لنسرپ لنسرپ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت , , هیهت ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 63 ھحفص 39 
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دابآ میهاربا  یاتسور  یرایهد   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ میهاربا  یرایهد  نامتخاس  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن ، لقن ، لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داتس هناماس  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم 

1101094875000002 زاین :  هرامش 
کارا ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  میهاربا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا یفرصم  یاهالاک  تخاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

مادقا کارا  ناتسرهش  یرادنامرف  ای  یزکرم و  یرادناتسا  تسارح  لک  هرادا  هیدات  ذخأ  هب  تبسن  تسیاب  یم  موزل  تروص  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  تسویپ  دانسا  لاسرا  ءاضما و  رهم و  ًانمض  .دنیامن 

3838187177 یتسپ :  دک  دابآ ،  میهاربا  یاتسور  هیموصعم  هارگرزب  رتمولیک 35  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552621-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33543460-086 :: 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

یرایهد یرایهد نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یتناراگ   یتناراگ وو   لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لقن ، ، لقن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 63 ھحفص 40 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3675616
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vwasakcfpmswf?user=37505&ntc=6387483
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6387483?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6387563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000124 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** ددرگ هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف تفایرد  تهج  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  تمیق  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تساوخرد  هدوب و  هباشم  ًالماک  هدش  هدافتسا  یالاک  مان 

( دشاب یم  یمازلا  ) .ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  سردآ  هب  دهعت  دیدزاب و 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

ددرت6388076 ریسم  هحفص 32)هدننکادج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یرون6387691 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6387691 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کناب کناب هعومجم   هعومجم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت تباب   تباب ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 63 ھحفص 41 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3674550
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

قیرح6387524 نالعا  متسیس  هحفص 8)ثادحا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6387603 تقرس و  مالعا  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 8)ینابیتشپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کناب6387872 هداد  زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 27)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاناما6387910 قودنص  قیرح  افطا  هحفص 27)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تایلمع6387952 تنواعم  نامتخاس  یزاسهب  هحفص 8)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6387702 تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تظافح6388073 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تسارح کینورتکلا 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 63 ھحفص 42 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یراگنربخ  تازیهجت  ملق  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000391 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتوص هدننک  طبض  ای  یلاتیجید  ردروکر  سیو  الاک :  مان 

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

نوفورکیم الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نوفورکیم الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نوفورکیم الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا رغت  لباق  ریغ  یمازلا و  طیارش  .ددرگیم  زیراو  هدنشورف و  باسح  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی  شرافس  لک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدشرا 09391194028 دیرخ -  سانشراک 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراگنربخ یراگنربخ تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 63 ھحفص 43 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3679210
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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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6387992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب  ملیف  یساکع –  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  هدش  نعت  یالاک  ) تسویپ تاصخشم  ربارب  تازیهجت  اب  زنل 18-135  هارمه  هب   90D نناک  dslr نیبرود

1101001298000061 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ًاددجم  سامت ) هرامش  ءاضما و  رهم ، ) لیمکت زا  سپ  تفایرد و  ار  تسویپ  کرادم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  شریذپ  لباق  تسویپ  کرادم  نودب  تمیق  داهنشیپ 

9717733335 یتسپ :  دک  تلم ،  کناب  یتسرپرس  بنج  ریت -  متفه  نابایخ  یتالحم -  دیهش  نابایخ  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448858-056  ، 32049058-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32049329-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تحت6387483 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن ، لقن ، لمح و  هیهت ،
یرایهد نامتخاس  هکبش 

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6387563 هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  هحفص 39)تباب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرون6387691 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6387852 زکرم  هب  هطوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم  و 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراگنربخ6387914 تازیهجت  ملق  هحفص 20)دیرخ 5  نیبرود  ( نیبرود

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

یساکع6387992 هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تظافح6388073 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تسارح کینورتکلا 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 63 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   35 3 حطس

مق 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

6387795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام 1401 لاس  ثادحالا  دیدج  سرادم  شیامن  هدرپ  اب  هارمه  روتکژورپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن یاذگ  تمیق  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003736000081 زاین :  هرامش 
( ینامزاس تسپ   35   3 حطس  3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

ددرگ یراذگ  تمیق  امتح  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسارب  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716963665 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یلیلخ  دیهش   نابایخ  کچیپ  هکلف  هیرالاس  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32902680-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32911452-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

دک6387795 ناریا  یلام 1401  لاس  ثادحالا  دیدج  سرادم  شیامن  هدرپ  اب  هارمه  روتکژورپ  اتید 
دیئامن یاذگ  تمیق  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  دشاب  یم  هباشم 

هحفص 45) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   140 1140 1 یلام   یلام لاس   لاس ثادحالا   ثادحالا دیدج   دیدج سرادم   سرادم شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ اباب   هارمه   هارمه روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع
دیئامن دیئامن یاذگ   یاذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ

6262

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

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

زا 63 ھحفص 45 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   HPE یتایلمع زاس  هریخذ   Enclosure هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیم هداد  تدوع  الاک  رظن  دروم  تساوخرد  اب  تقباطم  مدع  تروص  رد  )

1101005345000154 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 2

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 3
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 4

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یاههداد6387443 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

6387654HPE یتایلمع زاس  هریخذ   Enclosure هحفص 45)هاگتسد زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لرتنک6387852 زکرم  هب  هطوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم  و 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

دنب6387531 هار  یکدی  مزاول.هاگتسد  یرتم 5 کیلوردیه 4 ورتکلا  دنب  هحفص 32)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

HPEHPE  یتایلمع یتایلمع زاس   زاس هریخذ   هریخذ   EnclosureEnclosure هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 63 ھحفص 46 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3679147
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5rk8vluqbl4z5?user=37505&ntc=6387654
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6387654?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراگنربخ6387914 تازیهجت  ملق  هحفص 20)دیرخ 5  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زا  سپ  زور  هس  تعاسات 15   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  هتفه  ود  تعاسات 15   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 24/500/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/225/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  ناریا  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  داهج  نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت   :: سردآ سردآ

04134449021 :: نفلت Www.setadiran.ir-https://iets.mporg.ir ونفلت تیاسبو : : تیاسبو
https://monaghese.niopdc.ir

:: 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

رورس6387396 قاتا  هکبش و  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6387668 هاگتسد  ود  هحفص 47)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تخاس6387975 ریز  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
رورس قاتا  هکبش 

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006233 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتیمسنارت6387836 یارب  روسنس  هحفص 27)هعومجم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 48)روسنس6387846 روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 63 ھحفص 48 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق لودج  ینف  تاصخشم  قباطم  چیئوس  جیگ و  ، رتیمسنرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450001068 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یشاعترا  چیئوس  لولو   VEGA PULS 64 رتیمسنرت لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450001067 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
جنس عافترا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   جیگ   جیگ ،، رتیمسنرت رتیمسنرت ناونع : : ناونع 6666

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یشاعترا   یشاعترا چیئوس   چیئوس لولو   لولو   VEGA PULS 64VEGA PULS 64  رتیمسنرت رتیمسنرت لول   لول ناونع : : ناونع 6767

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

2001092734000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387931 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  چیئوس و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاقلعتم چیئوس و  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,031,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/05/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یورین عیزوت  تکرش  موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ کرهش  یبونج ـ  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم وو   چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

هتسوپ هتسوپ (( ددع ددع 200200 )) طولخمریش طولخمریش یزغم   یزغم (( ددع ددع 200200 )) یجیکپریش یجیکپریش (( ددع ددع 5050 )) ریش  3/43/4 ریش یگیگ   هلک   هلک (( ددع ددع 200200 )) 1/21/2 یطایح یطایح بآبآ   ریش   ریش ناونع : : ناونع
(( ددع ددع 2020 )) 1/21/2 یزاگریش یزاگریش (( ددع ددع 200200 )) طولخمریش طولخمریش

6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتسوپ ( ددع 200) طولخمریش یزغم  ( ددع 200) یجیکپریش ( ددع ریش 3/4(50 یگ  هلک  ( ددع 200)1/2 یطایح بآ  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 20)1/2 یزاگریش ( ددع 200) طولخمریش

1101003002001044 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طولخم ریش  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
بآ ریش  هتسد  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

بآ ریش  هتسد  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

طولخم ریش  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
( یپملک ریش   ) چنیپ ریش  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تمیق  مالعا  هدش  هتساوخ  یالاک  یارب  طقف  افطل 

دشاب یم  ههام  هس  هیوست 
دامن تقد  زاین  یلک  حرش  هب  افطل 

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

36773405-026  ، 24589263-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6387825 جیگ و  ، هحفص 48)رتیمسنرت چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ6387837 لیاف  قبط  یشاعترا  چیئوس  لولو   VEGA PULS 64 رتیمسنرت هحفص 48)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

تاقلعتم6387931 چیئوس و  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یزغم6387977 ( ددع 200) یجیکپریش ( ددع ریش 3/4(50 یگ  هلک  ( ددع 200)1/2 یطایح بآ  ریش 
( ددع 20)1/2 یزاگریش ( ددع 200) طولخمریش هتسوپ  ( ددع 200) طولخمریش

هحفص 48) چیئوس  ( چیئوس

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

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

زا 63 ھحفص 51 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6387516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIMIT SWITCH BOX SOLDO یکدی تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000721 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1402/01/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هدهاشم  تسویپ  یاه  لیاف  افطل  زاین  دروم  یالاک  قیقد  حرش  ییاسانش  تهج  هک  ددرگ  یم  دیکات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6387750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIMIT SWITCH BOX LIMIT SWITCH BOX SOLDOSOLDO یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

قیقدرازبا قیقدرازبا وو   قرب   قرب تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 63 ھحفص 52 
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ریبکریما ناریا  یوکس  یلصا  یاهدلوم  یساسا  تاریمعت  زاین  دروم  قیقدرازبا  قرب و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000276 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امد جیگ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

نایرج لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ییاجباج لدبم  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ییویدار سناکرف   RF دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
رتلیف تنملا  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ریژآ غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسیب زارتشیب  هدش و  ماجنا  ینف  دات  زا  سپ  تخادرپ  - دنوش تسویپ  لیاف  تروصب  امتح  تاداهنشیپ  - تسویپ یاه  لیاف  حرشب  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشک یم  لوط  زور 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 63 ھحفص 53 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6387850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروآ نف  دحاو  تازیهجت  رگپاچ و  رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000048 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

KVM چوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
لانرتسکا دراه  الاک :  مان 

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

یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یروآ یروآ نفنف   دحاو   دحاو تازیهجت   تازیهجت وو   رگپاچ   رگپاچ وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ 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 63 ھحفص 54 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6387516LIMIT SWITCH BOX SOLDO یکدی تاعطق  هحفص 52)دیرخ  چوس  ( چوس

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

قیقدرازبا6387750 قرب و  هحفص 52)تاعطق  چوس  ( چوس

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

یروآ6387850 نف  دحاو  تازیهجت  رگپاچ و  رتویپماک و  هحفص 52)دیرخ  چوس  ( چوس

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

هکبش6388024 هحفص 29)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  وگدنلب و  یتوص و  رسکیم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000204 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( ادص راوتاربال   ) توص زکارم  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دش  دهاوخ  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  فیدر  ره  یارب  ینف  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تسیابیم  الاک  - 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 22453844-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   وگدنلب   وگدنلب وو   یتوص   یتوص رسکیم   رسکیم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 63 ھحفص 55 
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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

6387558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  دادعت  هب   MG10xu لدم اهامای  رسکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030403000041 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( ادص راوتاربال   ) توص زکارم  تازیهجت  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد کی  دادعت  هب   MG10xu لدم اهامای  رسکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6387797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت هبهب     MG10xuMG10xu لدم   لدم اهامای   اهامای رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 7474

ریوصت ریوصت وو   توص   توص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7575

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تسویپ تسیل  قباطم  ریوصت  توص و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000557 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روش | کیمانیاد  | نوفورکیم الاک :  مان 

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

| گنوسماس ( | دناب  ) وگدنلب الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
DCFM لوژام الاک :  مان 

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

رون لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ادص سکیم  لوسنک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

22163922 ینف : دحاو  یدروهاش 22166414  یلام : رومام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رابنا  ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 
.دشاب یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  تس و  یمازلا  روتکاف  شیپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 63 ھحفص 57 
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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

6387832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددع دادعت 2   Icon U15A لدم نوکیا  ویتکا  دناب  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددع ود  دادعت  هب   F1 لدم کراپسا  دناب  هیاپ  -2

رتم ژارتم 50  هب  نورکیم  دناب و  صوصخم  لباک  -3
1101030403000044 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( ادص راوتاربال   ) توص زکارم  تازیهجت  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددع دادعت 2   Icon U15A لدم نوکیا  ویتکا  دناب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددع ود  دادعت  هب   F1 لدم کراپسا  دناب  هیاپ  -2

رتم ژارتم 50  هب  نورکیم  دناب و  صوصخم  لباک  -3

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

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

هطوبرم6387486 تازیهجت  وگدنلب و  یتوص و  رسکیم  هحفص 55)هاگتسد  توص  ( توص

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

هاگتسد6387558 کی  دادعت  هب   MG10xu لدم اهامای  هحفص 55)رسکیم  توص  ( توص

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

ریوصت6387797 توص و  هحفص 55)تازیهجت  توص  ( توص

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

6387832( ادص راوتاربال   ) توص زکارم  هحفص 55)تازیهجت  توص  ( توص

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

یراگنربخ6387914 تازیهجت  ملق  هحفص 20)دیرخ 5  نیبرود  ( نیبرود

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

(( ادص ادص راوتاربال   راوتاربال  ) ) توص توص زکارم   زکارم تازیهجت   تازیهجت 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 63 ھحفص 58 
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم روتینام  ره  تسا  رکذ  هب  مزال  یناریا  ربتعم  یاهدنرب  زا   VGAوHDMI یاهتروپ لنپ IPS و  هب  زهجم   led چنیا روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  VGA و HDMI لباک یاراد  تسیاب 

1101001530000023 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

یموب تکزش  دشاب ، یا  هنایار  تامدخ  یفنص  ماظن  نامزاس  زوجم  یاراد.دشاب  کناب  یتسرپرس  ایهبعش  لحمرد  ضیوعت  یتناراگ  هام  لقادح 18  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ...اتف )  ) یتینما یاهداهن  زا  کرادم  یاراد  تسیاب  یم  تکرش  دشاب ، کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد  تکرش  دشاب ، هاشنامزک  ناتسا 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم روتینام   روتینام رهره   تسا   تسا رکذ   رکذ هبهب   مزال   مزال یناریا   یناریا ربتعم   ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب زازا     VGAVGAوو HDMIHDMI یاهتروپ   یاهتروپ وو     IPSIPS لنپ   لنپ هبهب   زهجم   زهجم   ledled  چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب   VGAVGA  وو   HDMIHDMI لباک   لباک یاراد   یاراد تسیاب   تسیاب

7777

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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زیربت 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 20 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6387594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091807000032 زاین :  هرامش 

زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1402/01/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تاصخشم  رغت  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  همیمض  روتکاف  شیپ 

دوب دهاوخ  ههام  ود  هزاب  یط  تخادرپ 
تسا کالم  تسویپ  تاصخشم  تسا و  یضرف  گولاتاک 

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393419-041  ، 33340081-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6387612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ دنق  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000884 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( نوخ دنق  نازیم  شجنس   ) نوخ دنق  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نوخ دنق  تست  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دوش / لاسرا  یداهنشیپ  تمیق  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  ناتسرامیب / تسایر  دات  رابتعا و  نیمات  تروص  رد  ههام  تخادرپزاب 6 

یتسار یاقآ  سامت 09173712567  هرامش  دشاب /
هباشم دک 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ دنق   دنق تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979

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

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

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

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

6387747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناتسزوخ یرادناتسا   ) روتینام یس و  یپ  ینیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000255000007 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
HP|t530  | رتویپماک ینیم  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ناتسزوخ یرادناتسا   ) روتینام یس و  یپ  ینیم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133645141 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33367301-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33335055-061 :: 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

تکرش6387447 هاگورین  گنیروتینام  متسیس  هحفص 8)یناسرزورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا6387559 ربتعم  یاهدنرب  زا   VGAوHDMI یاهتروپ لنپ IPS و  هب  زهجم   led چنیا روتینام 22 
دشاب  VGA و HDMI لباک یاراد  تسیاب  یم  روتینام  ره  تسا  رکذ  هب  مزال 

هحفص 58) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6387594 تسیل  قبط  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 58)دیرخ 12  روتینام  ( روتینام

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

نوخ6387612 دنق  تست  هحفص 58)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6387747 یس و  یپ  ینیم  هحفص 58)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یروآ6387850 نف  دحاو  تازیهجت  رگپاچ و  رتویپماک و  هحفص 52)دیرخ  چوس  ( چوس

روتینام روتینام وو   یسیس   یپیپ   ینیم   ینیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تحت6387483 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن ، لقن ، لمح و  هیهت ،
یرایهد نامتخاس  هکبش 

هحفص 39) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلود6387417 ربا  یرازفا  مرن  مرفتلپ  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  یحارط  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6387442 مرن  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا -  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا6387710 یاهمرف  شدرگ  لماش  RFP BPMS یرازفام رن  هچراپکی  هحفص 22)لباتراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاسکی6387748 تدم  هب   ACONO MANAGER رازفا مرن  سنسیال  هحفص 22)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروانف6387813 تامدخ  تیریدم  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یزاس ، شرافس  بصن ، دیرخ ،
IT Service Desk هب موسوم  تاعالطا 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6387823 یاه  رلرتنک  متسیساب  راگزاس  ییامنهار  غارچ  لوژام  رالوس LED و  سوناف  دیلوت 
SCATS رازفا مرنو 

هحفص 32) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دشابیم6387999 تسویپ  رد  حرش  کنالپسا  رازفا  مرن  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک6388091 یکشزپماد  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  یناسرزوربو  ینابیتشپ  هرواشم ، هژورپ  هحفص 5)راکنامیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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