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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 19  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 27

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 27

( یهگآ دادعت 31  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 72

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنش  2424   هبنش راهچ   راهچ 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
((4848))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 118118 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 78

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 82

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

( یهگآ دادعت 4  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 27  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 11  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( 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 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش یروآون  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 :: 14/م ع /  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  ود  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی زور  تعاس 16:00 )   ) یرادا تقو  نایاپ  ات   1401/12/22

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16:00عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور 

6391944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG زادرپدوخ یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

رهش 02143917000 یروآون  هعسوت و  تکرش  هناخریبد  فکمه ،  هقبط  کالپ 22  یقرش -  هچوک 16  یقهیب -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  تفایرد :   :: سردآ سردآ
یناضمر یاقآ  یلخاد 513 

یلخاد 526 و 507  43917000 :: 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

رهش یروآون  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / :: 15/م ع یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VTM  ) کنابدوخ یاههاگتسد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/200/000/00 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیتناژرآ نادیم  هعسوت  تکرش  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 22  یقرش -  هچوک 16  یقهیب -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 507/526 یلخاد 513 و 43917000   02143917000 :: 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

LGLG زادرپدوخ   زادرپدوخ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 11

(( VTMVTM  ) ) کنابدوخ کنابدوخ یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22

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

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392121 :: هرازه هرازه - دکدک   خروم 1402/1/21 تعاس 10  فلا و ب  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1402/1/26 تعاس 10  تکاپ ج  ییاشگزاب 

دوخ  یا  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 42.857.142.850  دروآرب 

نیمضت 2.143.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم :: 1402/01/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هعسوت  عماج  حرط  هیهت  رد  هرواشم  تامدخ  ذخا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدربراک  شهوژپ  : اضاقت هورگ 
هام   6: ارجا راظتنا  دروم  نامز 

لایر   7,000,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 
عوضوم تیمها  هب  هجوت  اب  لاتیجید  نداعم  هزوح  رد  یا  هرواشم  تامدخ  ذخا  هرود و  یرازگرب  صوصخ  رد  یشزومآ  یاهیدنمزاین  نیمات  : : هژورپ یارجا  فادها 

یم تیمها  زئاح  رایسب  یتاقیقحت  یشهوژپ و  یاههعومجم  رد  یصصخت  ینف و  یاهتیفرظ  زا  یریگ  هرهب  نداعم   ، هزوح رد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زا  هدافتسا 
.دشاب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینایک یاقا   02188510910 :: 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

دوخ دوخ یایا   هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ، ، یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت عماج   عماج حرط   حرط هیهت   هیهت ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ذخا   ذخا 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 133 ھحفص 6 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393052 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WAF لاوریاف دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ابتاس نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393067 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف 2110  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تنواعم

:: 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

WAFWAF  لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     2 1 102 1 10 لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ 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 133 ھحفص 7 
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روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003031000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393139 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک )  یاه  هنایار  یرادا (  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 ( ناربراک یاه  هنایار  یرادا (  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   505,618,427 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  شترا  نابوتا   ، 1955756113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1402/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/24  دانسا  تفایرد   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393288 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. یتنیالک و هیاپ  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داینب یزکرم  داتس  دیدج  نامتخاس  هدازرافغ  هچوک  ظفاح  رصعیلو و  نیب  یناقلاط  نابایخ  نارهت  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

88947722 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فراصم6392577 بآ و  عبانم  شیاپ  یا  هراوهام  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 8)یحارط و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6392578 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 21)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاه یاه هنایار   هنایار یرادا (  (  یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
 ( ( ناربراک ناربراک

77

یتنیالک یتنیالک هیاپ   هیاپ یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاه   یاه هنیمز   هنیمز ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو 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 :
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دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392305 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  لماش 4  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهزیاس 600 و 900 لیتکاد  ندچ  هلول  دیرخ  - 

1600kva-207 روتامروفسنارت دیرخ  - 
زیرهم یافبآ  روما  هتسب  رادم  هناماس  بصن  تازیهجت و  دیرخ  - 

دزی ناتسرهش  هام  رد 4  بآ  یریوصت  شیاپ  ریواصت و  لاقتنا  یرهش و  گنیر  سانجا  یرادهگن  یاهرابنا  زیهجت  تازیهجت و  دیرخ  تایلمع  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک  ...ا  تیآ  نابایخ  دزی  رهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
داتس نامتخاس  رد  عقاو  امرفراک ،  تاسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب 

03531643388 :: نفلت abfayazd.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس  - - روتامروفسنارت روتامروفسنارت ندچ -  -  ندچ هلول   هلول دیرخ   دیرخ دروم   دروم   44 لماش   لماش تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 133 ھحفص 9 
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم :: 1401/12/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  فراصم  بآ و  عبانم  شیاپ  یا  هراوهام  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  یحارط و  اضاقت :  ناونع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15,000,000,000  : ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 

هام  24  : ارجا راظتنا  دروم  نامز 

 : هژورپ یارجا  فادها 
زاجم 3- ریغ  یاه  هاچ  رفح  یضارا و  یربراک  تارغت  هژیو  هب  بآ  اب  طبترم  تارغت  شیاپ  فراصم 2 - - بآ و  عبانم  یفیک  یمک و  تیعضو  نیالنآ  شیاپ  - 1

یبآ یاه  متسیس  ءازجا  نیب  هدشچیپ  طباور  لح  تاعالطا و  قیقدت  رد  یعونصم  شوه  ریظن  هتفرشیپ  یاه  یروانف  زا  هدافتسا 
 : هژورپ یارجا  ترورض 

بآ عبانم  ظفح  تکراشم  بلج  تهج  ناریدم  هعماج و  هب  قیقد  سوملم و  تاعالطا  هئارا  نینچمه  ناتسا و  رد  بآ  فراصم  عبانم و  رب  قیقد  تراظن  ترورض 
 : زاین دروم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم 

شوه هزوحرد  هژیو  هب  یللملا  نیب  یلم و  تایبرجت  ، اه یروانف  نیرتدیدج  طبترم ،  تاعالطا  اه و  هداد  لماش  دوجوم  یاه  تیفرظ  زا  تسا  زاین  حرط  نیا  رد 
.ددرگ هدافتسا  زربلا  ناتسا  بآ  تیریدم  یزاسدنمشوه  بآ و  فراصم  عبانم و  گنیروتینام  هناماس  یزادنا  هار  یحارط و  تهج  یا ،  هراوهام  ریواصت  یعونصم و 

 : رظن دم  یاهیجورخ 
.دشاب رادروخرب  ییالاب  تیلباق  تقد و  زا  دراد  ترورض  اذل  دوش  هدافتسا  تیریدم  یزاس و  میمصت  رد   ، روکذم هناماس  تسا  رظن  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یدعس 02635770000 قیفوت   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

فراصم فراصم وو   بآبآ   عبانم   عبانم شیاپ   شیاپ یایا   هراوهام   هراوهام دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط 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 133 ھحفص 10 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هلحرم کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  یا 

1401/12/24 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1402/1/15هرامش هبنش  هس  زور  تعاس 15   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خروم 1402/1/30عبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 15   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم یارب  روشک  رسارس  بعش  رد  کناب  یاهدحاو  هبعش و  قیرح 2460  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  هرامش 2001001036000093  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  ماجنا  زا  سپ  ار  لاس  ود 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ  نیمات و  لک  هرادا  مشش  هقبط  کالپ 54  نابایخ 33  شبن  دنولا  نابایخ  نیتناژزآ  نادیم  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

35911531-35911530 :: 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

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

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6392126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یتعنص  ریغ  یتعنص و  یاه  نامتخاس  کیتاموتا  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  لاک و  نیمات  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا  زاگ  تفن و 

لایر  192/100/000/000 دروارب : 

لایر   9/605/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 4 و  تیحالص 

:: سردآ سردآ

32121612-06132121611 :: نفلت www.setadiran.ir=- aog c.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک رسارس   رسارس بعش   بعش ردرد   کناب   کناب یاهدحاو   یاهدحاو وو   هبعش   هبعش   24602460 قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 111 1

وو یتعنص   یتعنص یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت وو   الاک   الاک نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص ریغ   ریغ

1212

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

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

زا 133 ھحفص 11 
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نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6392202 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  رد  خروم 1402/1/19 -  حبص  تعاس 11   - 1402/01/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 11:00  خروم 1402/01/19 

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

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

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

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

تازیهجت

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

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش یلا  زور 1401/12/27  تعاس 8  زا   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماش  هصقانم  ناونع   9

زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  - 
 24.48port) 9200  ) لدم وکسیس  چیئوس  دیرخ  - 

لماک  هنایار  متسیس  دیرخ  - 
لدم 9300  وکسیس  چیئوس  دیرخ  - 

سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف 2110  دیرخ  - 
 G10 رورس دیرخ  - 

 SAN تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  - 
وکسیس 4331  رتور  دیرخ  - 

WAF لاوریاف دیرخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش ( ) ایتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا  نامزاس  ابتاس ، نامتخاس  ماما  راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق ، کرهش   :: سردآ سردآ
یقوقح روما  اهدادرارق و  رتفد  فکمه  هقبط  (، 2)

88374004 :: 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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  دانسا  تفایرد   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور ات  همانزور  رد 

تعنص رابخا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  داهنشیپ  میلست   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391808 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رابیوج  یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  81.000.000.000: دروآرب غلبم 

هام  6 هژورپ : ماجنا  تدم 

 - دانسا رد  جردنم  باسح  هب  یکناب  شیف  دقن  هجو  ای  یکناب و  همان  تنامض  تروصب  لایر  هصقانم 4.050.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لاقتنا  هتسر  رد  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح  یاراد  ای  تاسیسات و  ای 5  ورین  ای 5  تاطابترا و  هبتر 5  لقادح  یاراد 

رسلباب یتعنص  کرهش  الک  دمحا  یاتسور  زا  دعب  جیسب   ، نادیم رسلباب  هژورپ  لحم   :: 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

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wrd-0259734 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور   3 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6391946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

هام تعاس 3  ات  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یدروناوه یدروناوه ییویدار   ییویدار متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

یا هلحرم  کی  دیدجت  مود  - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003815000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392113 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  لوا  زاف  تخاس  هصقانم  دیدجت  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یلامش  راد  وبا  نابایخ  شین  اردصالم  راولب  جرک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

7  / :: 1401/ع یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 19   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392173 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 9:30   - 1402/01/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم و  هکبش   POE چیئوس هاگتسد  لیوحت 16  یرادیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  25/000/000/000 دروارب : 

هام هس  تدم  ارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/250/000/000 نیمضت : 

ناتسا رد  کناب  تیریدم  نامتخاس  یناشاک - ...ا  تیآ  نابایخ  هیمورا -  یبرغ -  ناجیابرذآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 222-232 و021-41934  04432245784 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا لوا   لوا زاف   زاف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1717

POEPOE  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   1616 لیوحت   لیوحت وو   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004542000146 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/12/24  دانسا  تفایرد   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392197 :: هرازه هرازه تکاپدکدک   خروم 1402/1/22  تعاس 8  یبایزرا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1402/1/22 تعاس 10  اه 

شنادراک یا و  هفرح  ینف  یاهناتسرنه  تهج  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 8.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاسلج نلاس  شیاشگ   :: سردآ سردآ

37681713 :: 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

یوضر ناسارخ  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1402/01/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392230 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ناتسا  حطس  شنادراک  یا و  هفرح  ینف  یاهناتسرنه  تهج  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شنادراک شنادراک وو   یایا   هفرح   هفرح ینف   ینف یاهناتسرنه   یاهناتسرنه تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

ناتسرنه ناتسرنه تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  دانسا  تفایرد   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1402/1/5 هبنش  زور  ات  همانزور  رد 

یلم شالت   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1402/1/21

6392659 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک   خروم 1402/1/22  هبنش  هس  زور   - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع تارابتعا  لحم  زا  دصرد  ساسا 50  رب  یتارابتعا  اب  ار  رابیوج  یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هینبا یقرب  تاسیسات  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  یقبام  هجدوب و  نوناق  طباوض  اب  قباطم   1401  ) یلام لاس  نایاپ  زا  دعب  لاس 1401 و 1402 
یا و هنایار  یاههداد  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح  یاراد  ای  تاسیسأت و  ای 5  ورین و  ای 5  تاطابترا و  هبتر 5  لقادح  یاراد  هک  حالصیذ  ناراکنامیپ  هب  ورین 1401 

لحم زا  لایر  نویلیم  غلبم 20831  تسا  حیضوت  هب  مزال  دیامن  راذگاو  دنشاب  یم  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  رد  یتارباخم 
لایر )  درایلیم  کی  داتشه و  لایر  دروآرب 81,000,000,000  غلبم  .تسا  هدیدرگ  نیمأت  یدقن  تروصب  ینارمع  تارابتعا 

هام  6: هژورپ ماجنا  تدم 
تسویپ دانسا  قباطم  : تایلمع مجح 

رابیوج یتعنص  کرهش  رابیوج -  هژورپ  لحم 

لصا رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یکناب  شیف  دقن  هجو  ای  یکناب و  همان  تنامض  تروصب  لایر  هصقانم 4,050,000,000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  مان  هب  یزکرم  کناب  یهگا 

ناردنزام یتعنص  یاهکرهش  تکرش  رازگرب  ناردنزام  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: 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

نادمه ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

طیارش دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1402/01/16هرامش ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهوفاک زکارم و  هیلک  رواپ  تاسیسأت و  تیفرظ و  مک  زکارم  یاراد BTS و  یتارباخم  زکارم  رایس و  یاهتیاس   PM هکبش و یرادهگن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  ار  یرون 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود  هقبط  نادمه  هب  قاتا 211  مود ، هقبط  نادمه ، هقطنم  تارباخم  انیس ، یلعوب  هاگمارآ  نادیم  هموزر  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

09187096044 :: 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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

هیلک هیلک رواپ   رواپ وو   تاسیسأت   تاسیسأت وو   تیفرظ   تیفرظ مکمک   زکارم   زکارم وو     BTSBTS یاراد   یاراد یتارباخم   یتارباخم زکارم   زکارم وو   رایس   رایس یاهتیاس   یاهتیاس   PMPM  وو هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرون یرون یاهوفاک   یاهوفاک وو   زکارم   زکارم

2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393050 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 9300  وکسیس  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تنواعم

:: 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

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393051 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس 4331  رتور  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تنواعم

:: 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

93009300 لدم   لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

43314331 وکسیس   وکسیس رتور   رتور دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
21/1/1402

6393062 :: هرازه هرازه خروم 22/1/1402دکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نوراک زاوها و  یاهناتسرهش  امجن  هژورپ  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393064 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 48port, 24port) 9200  ) لدم وکسیس  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تنواعم

:: 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

هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

4848 port,  24port)  9200port,  24port)  9200  ) ) لدم لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393121 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تنواعم

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092544000192 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1402/01/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/02/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم  یاههاگتسیا  ارتت  هکبش  یاهریرک  لوژام  ملق  نیمات 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یا6392121 هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، یراذگاو 
دوخ

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یتارباخم یتارباخم یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ارتت   ارتت هکبش   هکبش یاهریرک   یاهریرک لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2828
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

تعرس6392578 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 21)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6393052WAF لاوریاف دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6393067 هارمه  هب  لاوریاف 2110  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/51 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/12/24  هبنشراهچ  زور  زا   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور   13:00

هلمج  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13:00  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391807 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9:00   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت  ناماس -  ناتسرهش  هرادا  ینابهگن  کقاتا  هطوحم و  راوید  تاریمعت  لماش :  هصقانم  ناونع   14 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش دیدجت  گنرهوک  ناتسرهش  یرادهار  هرادا  ینابهگن  قاتا  ثادحا  هطوحم و  راوید  تاریمعت 

هدش  دیدجت  - ینوراه چیپ  فداصت  رپ  هطقن  حالصا  یزاس و  نمیا 
هدش دیدجت  نوگرام -  بلاغ - هاش  زراب -  درکرهش - روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و 

هدش دیدجت  - رولگبآ ییاتسور  هار  تلافسآ  لیمکت و 
هدش دیدجت  - حرق ناگدرل  روحم  گنیسیفرسورکیم  یتظافح  شکور  یارجا  هیهت و 

هدش دیدجت  - هعلقرس  - رگرگ تلافسآ  شکور  یزاسهب و 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوربور تارادا –  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  : سردآ یرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یرادنامرف

3-32244852 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250997 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - چیپ چیپ فداصت   فداصت رپرپ   هطقن   هطقن حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا هرادا -  -  هرادا ینابهگن   ینابهگن کقاتا   کقاتا وو   هطوحم   هطوحم راوید   راوید تاریمعت   تاریمعت لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1414 ناونع : : ناونع
 ...  ... وو روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب

2929
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هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/22هرامش هبنشود  زور  تعاس 10  زا   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1402/1/6 هبنشکی  زور  تعاس 12  ات 

یدازآ رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب ساسارب  رهش  حطس  رد  اه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  یگدننار و  ییامنهار و  یاه  غارچ  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لامعا نودب  لیدعت و  لامعا  نودب  عوطقم و  تروص  هب  ماجحا )  یارب  یرتسگداد (  یمسر  سانشراک  یراذگ  تمیق  یگدننار و  ییامنهار و  یاه  غارچ  هیلوا 

ینف  تاصخشم  صوصخ و  طیارش  ربارب  بیارض 
لایر  هصقانم 46.834.830.000  لک  غلبم 

یسمش هام  دادرارق 12  تدم 

دشاب یم  تشگرب  لباق  ریغ  یزیراو  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت www.setadiran.ir www.urmia.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

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

مود تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یمومع  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6392008 :: هرازه هرازه حاتتفادکدک   تعاس 8:30  سار  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 12:30  زا  تاداهنشیپ 

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

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

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

02537780426-7 - 1456 :: نفلت http:\\iets.mporg.ir WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

02537775583 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس ردرد   اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رهش رهش

3030

یاهروحم یاهروحم ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت وو   امنبآ   امنبآ ثادحا   ثادحا ینف - - ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزاس   یزاس مواقم   مواقم لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
ییاتسور ییاتسور

3131
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سراپ کاخ  بآ و  یسدنهم  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

29-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 12  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 12  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392048 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دان شاخ  نادهاز -  هارگرزب  مود  دناب  مود  هعطق  ثادحا  هژورپ  رد  یکاخ  حلاصم  هیلخت  لمح و  یریگراب  تایلمع  یارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  880/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 3177683161 سراپ  کاخ  بآ و  یسدنهم  تامدخ  هعسوت  تکرش  اهلگ  راولب  یاهتنا  یعارز  یسدنهم  کرهش  بنج  رهش  دمحم  هداج  جرک   :: سردآ سردآ

یرازملش 09111281804 یاقآ   :: نفلت www.setadiran.ir- www.swesc.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

هارگرزب هارگرزب مود   مود دناب   دناب مود   مود هعطق   هعطق ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ردرد   یکاخ   یکاخ حلاصم   حلاصم هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3232
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یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  زا  قوف  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی زور  تعاس 1300  تیاغل  هبنشراهچ 1401/12/24  زور  تعاس 1300 

1401/12/28

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392440 :: هرازه هرازه یاه 1401/135 و 1401/136 و 1401/141دکدک   هصقانم  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنش هس  زور  حبص  تعاس 08/30  داتس  هناماس  قیرط  زا  و 1401/142 )

و 1401/138 و یاه 1401/137 ) هصقانم  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   1402/01/15
حبص تعاس 08/30  داتس  هناماس  قیرط  زا  1401/139 و 1401/140 )

1402/01/16

دروم  لماش 8  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرهش رد  شخب  رد  عقاو  یارس  رومام  دوریهام و  یزرم  هنایاپ  یتارباخم  هینبا و  یکیناکم ،  یقرب  تاسیسات  زا  یزور  هنابش  رمتسم و  یرادهگن  ریمعت و  - 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  هشیبرس 
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نیاق  ناتسرهش  کینوخ  هندرگ  هناخرادهار  رد  کمن  نش و  هلوس  ثادحا  - 

دیبسالگ )  یا (  هشیش  ردوپ  رنیت و  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  - 
...نژورتسکا شور  هب  یا  همقل  هتسجرب )  یشک  طخ  ینک و  کاپ  طخ  درس ،  ، یشک طخ  تایلمع  یارجا  - 

تیحالص یهاوگ  یاراد  طیارش  دجاو  یتامدخ  یاهتکرش  ( 1401/135  ) هصقانم یارب  یدقن -  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوب هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  دازآ  تیفرظ  یاراد  تازیهجت و  تاسیسات و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد  یاه  تکرش  ای  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ربتعم 

هصقانم یارب  دنشاب  زین  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  راک  ماجنا  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد  تسیابیم  طیارشلا  دجاو  رگ  هصقانم  یاه  تکرش  و 
، نواعت ترازو  زا  هرداص  راک  ماجنا  ینمیا  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  یاراد  هینبا و  نامتخاس و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد  یقوقح  ناراکنامیپ  (1401/136 و 140/141 )

گنر دیلوت  هنیمز  رد  طیارش  دجاو  یقوقح  ناراکنامیپ  ( 1401/137  ) هصقانم یارب  دنشاب.یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  دازآ  تیفرظ  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و 
هار و هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد  گنر و  دیلوت  هنیمز  رد  طیارش  دجاو  یقوقح  ناراکنامیپ  ( 1401/138 هصقانم (  یارب  دنشاب  هصقانم  ناوخارف  رد  تکرش  هب  زاجم 
یم هصقانم  ناوخارف  رد  تکرش  هب  زاجم  دازآ  تیفرظ  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  راک  ماجنا  ینمیا  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  یاراد  یربارت و 

 ... دنشاب

یرافغ شبن  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  اه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  یارب  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   - 25

05632342137 - 9 :: نفلت setadiran.ir iets.mporg.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

-- یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ یتارباخم   یتارباخم وو   هینبا   هینبا یکیناکم ،  ،  یکیناکم یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات زازا   یزور   یزور هنابش   هنابش وو   رمتسم   رمتسم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت دروم   دروم   88 لماش   لماش یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هناخرادهار هناخرادهار ردرد   کمن   کمن وو   نشنش   هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا

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 133 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7hr54ss74fxgf?user=37505&ntc=6392440
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392440?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392578 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقن و لمح و  تنواعم  تاعامتجا  نلاس  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت 

1456 :: نفلت -vendor.shiraz.ir- https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392584 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... ناهبزور و هیئالط و  راولب  یکیفارت  نایرج  یزاس  مارآ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  5/514/477/691 دروارب : 

هام   4 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10/000/000/000 نیمضت : 

لایر غلبم 15/000/000  هژورپ  مامتا  رد  ریخات  زور  ره 

:: سردآ سردآ

:: نفلت //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو : : تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   1010 زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

هیئالط هیئالط راولب   راولب یکیفارت   یکیفارت نایرج   نایرج یزاس   یزاس مارآ   مارآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 133 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nl6ate9n6fv22?user=37505&ntc=6392578
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392578?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qyrpp3yu5gnv3?user=37505&ntc=6392584
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392584?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  لوا -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  زا 1401/12/22   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش کیپ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392774 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/910/830/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001398000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393315 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  هینبا  یراج  تاریمعت  یزاس و  نمیا  یزاس ، مواقم  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اب یربارت و  هار و  هتشر  رد  اه  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  هدش  ذخا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، لک  هرادا  یوس  زا  هدش  رداص  تقوم  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  روما  ینمیا  تیحالص  یلصا  همانیهاوگ  نینچمه  هیاپ 5 و  لقادح 

دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  رابتعا  یاراد  اه 
95,085,906,615 یلام :  دروآرب 

لایر   4,754,300,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداج لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -   ، 3719153416 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  یا 

:: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

ینف ینف هینبا   هینبا یراج   یراج تاریمعت   تاریمعت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزاس ، ، یزاس مواقم   مواقم ناونع : : ناونع 3737
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005111000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  زا  زور  تدم 5  هب   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 ات   1401/12/20

تلم یوار   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393430 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  45/600/000/000 دروارب : 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  یهگا -  لصا  رد  جردنم  لایر   2/280/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج -  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ
یداصتقا یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب 

08633126523 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   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 هلحرمکی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زور  تدم 6  هب   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6392101 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 : دروآرب هرامش 1 و 2 -  یاهنامتخاس  یارب  وردوخ ) الاک و  دارفا  جورخ ، دورو و  لرتنک   ) تیگ متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16.000/000/000

...یهگآ  رد  جردنم  یزکرم  کناب  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  هیهت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   800/000/000 نیمضت : 

هرامش 12  داهج  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
تسارح هنامرحم  هناخریبد  متفه  ناریا ط  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  داهج ش 12  نادیم  نارهت  دانسا  لیوحت 

88969737 - 85193768 مان :  تبث  رتفد   02141934 :: نفلت www.setadiran.ir gtc-portal.comنفلت 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

اهنامتخاس اهنامتخاس یارب   یارب وردوخ ) ) وردوخ وو   الاک   الاک دارفا   دارفا جورخ ، ، جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک  ) ) تیگ تیگ متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392120 :: هرازه هرازه تکاپدکدک   خروم 1401/1/21  تعاس 10  فلا و ب  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1402/1/26 تعاس 10  ج 

یبناج  مزاول  تازیهجت و  هتسب  رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، یربهار ، دادرارق  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 22.285.714.280 

لاس 1402 هام  نیدرورف  نایاپ  ات  نامیپ  یارجا  تدم 

یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.115.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار دادرارق   دادرارق یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/12/24هرامش دانسا  عیزوت   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392251 :: هرازه هرازه مود 1401/12/27دکدک   هلحرم  لوا 1402/01/20  هلحرم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاهنیبرود  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
( هر  ) ینیمخ ماما  یناتسرامیب  عمتجم 

تاسیسأت یربهار  یرادهگن و  - 
یزار ناتسرامیب 

اذغ  عیزوت  خبط و  ییاذغ و  مالقا  دیرخ  - 
ییوجشناد تنواعم 

یاه سنالوبمآ  تهج  یناسنا  یورین  نیمأت  - 
( هر  ) ینیمخ ماما  یناتسرامیب  عمتجم 

یلنسرپ هسبلا  دیرخ  - 

لایر هدرپس 8.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000.000

لایر   40.000.000.000
لایر   3.000.000.000
لایر   1.500.000.000

لایر دانسا 1.500.000  هنیزه 

قاتا 206 ، 2  ، هقبط نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت   :: 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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/238 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6392882 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسنا یناسنا یورین   یورین نیمأت   نیمأت اذغ -  -  اذغ عیزوت   عیزوت وو   خبط   خبط وو   ییاذغ   ییاذغ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ تاسیسأت - - تاسیسأت یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن هتسب -  -  هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلنسرپ یلنسرپ هسبلا   هسبلا دیرخ   دیرخ سنالوبمآ -  -  سنالوبمآ تهج   تهج

4141

ششوپ ششوپ تحت   تحت هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

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

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

هبعش و6392006 قیرح 2460  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ،
روشک رسارس  بعش  رد  کناب  یاهدحاو 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رادم6392305 نیبرود  هناماس   - روتامروفسنارت ندچ -  هلول  دیرخ  دروم  لماش 4  تایلمع  یراذگاو 
هتسب

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

فراصم6392577 بآ و  عبانم  شیاپ  یا  هراوهام  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 8)یحارط و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6392578 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 21)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6392774 شیاپ  زاین  دروم  مزاول  هحفص 21)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6391858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هعطقاب لک (  هرادا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000359 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هعطقاب هعطقاب لکلک (  (  هرادا   هرادا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 133 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3684580
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qe3scz5q3m753?user=37505&ntc=6391858
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391858?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هناخباتک  رازفا  مرن 

.دشابیم تسویپ  رد  مزال  دراوم 
1101060037000192 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هناخباتک رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  همانیهاوگ  ناگدننک  تکرش 

09105130173

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57223513-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناخباتک   هناخباتک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6391967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن 2 تکرش  یتسپ  یاه  هجابرد  یکدنورتکلا  مان  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001552000089 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516689393 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  جنالوک  یلعوب  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32511105-081  ، 32521101-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32521100-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6391977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1 نادمه ناتسرهش  یتسپ  یاه  هجابرد  یکدنورتکلا  مان  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001552000087 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516689393 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  جنالوک  یلعوب  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32511105-081  ، 32521101-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32521100-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسپ یتسپ یاه   یاه هجابرد   هجابرد یکینورتکلا   یکینورتکلا مان   مان تبث   تبث ناونع : : ناونع 4545

یتسپ یتسپ یاه   یاه هجابرد   هجابرد یکینورتکلا   یکینورتکلا مان   مان تبث   تبث ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 133 ھحفص 32 
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نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6391987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 نادمه ناتسرهش  یتسپ  یاه  هجابرد  یکدنورتکلا  مان  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001552000088 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516689393 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  جنالوک  یلعوب  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32511105-081  ، 32521101-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32521100-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2) دنواهن ناتسرهش  یتسپ  یاه  هجابرد  یکینورتکلا  مان  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001552000092 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516689393 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  جنالوک  یلعوب  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32511105-081  ، 32521101-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32521100-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 نادمه نادمه ناتسرهش   ناتسرهش یتسپ   یتسپ یاه   یاه هجابرد   هجابرد یکینورتکلا   یکینورتکلا مان   مان تبث   تبث ناونع : : ناونع 4747

یتسپ یتسپ یاه   یاه هجاب   هجاب ردرد   یکینورتکلا   یکینورتکلا مان   مان تبث   تبث روما   روما ماجنا   ماجنا 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 133 ھحفص 33 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یرس 240 ژدایرا  لدم  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000186 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  تیلوئسم  هنیزه و  اب  دابآریاردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  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

6392236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیازش  قبط  انایا  یرازگربخ  تیاس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000545 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش تمیق  مالعا  هلاسکی  دادرارق  یانبم  رب  تسویپ  طیارش  هب  هجوت  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544179-021  ، 43541-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . 240240 یرس   یرس ژدایرا   ژدایرا لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

انایا انایا یرازگربخ   یرازگربخ تیاس   تیاس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 133 ھحفص 34 
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ناهارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازخا 101 قاروا  قیرط  زا  تخادرپ  دسرب  تاعالطا  یروانف  دحاو  دات  هب  تسیابیم  مالقا  هیلک  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسررس 1404/03/26

1101030050000031 زاین :  هرامش 
ناهارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دیسررس ازخا 101  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ  دسرب  تاعالطا  یروانف  دحاو  دات  هب  تسیابیم  مالقا  هیلک  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1404/03/26

3953138993 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یهدنامرف  هب  هدیسرن  هدیمهف  دیهش  راولب  نیهمرف -  رهش  ناهارف -  ناتسرهش  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724306-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33722733-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000108 زاین :  هرامش 

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

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرس 210 ژد  ایرآ  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 5151

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

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

6392333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software, license includes1 رازفا مرن  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(clients, 1gateway, 1 repeater

1101005066000912 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software, license includes1 clients, رازفا مرن  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(1gateway, 1 repeater

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software ,  license inc ludes1Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server software ,  license inc ludes1 رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( c lients ,  1gateway,  1  repeaterc lients ,  1gateway,  1  repeater

5353

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

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

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

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

6392388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  روشک  یتسیزهب  نامزاس  تاررقم  نیناوق و  نشیکیلپا  هناماس و  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001812 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  روشک  یتسیزهب  نامزاس  تاررقم  نیناوق و  نشیکیلپا  هناماس و  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیزهب یتسیزهب نامزاس   نامزاس تاررقم   تاررقم وو   نیناوق   نیناوق نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5454

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

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

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

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

6392395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  رایمه  یاه  هورگ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001810 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  رایمه  یاه  هورگ  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط رایمه   رایمه یاه   یاه هورگ   هورگ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5555

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

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

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

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

6392404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تابوصم  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001811 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  تابوصم  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یرادا  یلام و  نویساموتا  متسیس  یزاس  هچراپکی  عماج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003160000017 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلام لیلحت  هیزجت و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  تسا و  طیارش  هیلک  لوبق  هلزنم  هب  مالعتسا  رد  تکرش  دشاب و  یم  تسویپ  هب  رازفا  مرن  یلک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  رد  مزال  یاه  زوجم  .دیدرگ  یم  فذح  مالعتسا  زا  یراذگراب  مدع  تروص  رد  .دوش  یراذگراب 

4164874319 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  نابایخ 115  شبن  راسلگ  تشر  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726343-013  ، 33721545-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33721546-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تابوصم   تابوصم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5656

یرادا یرادا وو   یلام   یلام نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن 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 :
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  بایغ  روضح و  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001814 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  بایغ  روضح و  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5858

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  قالط  شهاک  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001816 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  قالط  شهاک  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط قالط   قالط شهاک   شهاک رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 :
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هداوناخ  هبش  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001815 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  هداوناخ  هبش  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط هداوناخ   هداوناخ هبش   هبش رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6060

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عوطقم : دادرارق عون  هام ، دادرارق 12 تدم  ) لک هرادا  نیا  یا  هکبش  یرازفا و  تخس  ، یرازفا مرن  یرادهگن  وریمعت  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000042000106 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دانسا قباطم  1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ لوادج  رد  دانسا و  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  زوجم  ، همانساسا ، تارغت نیرخآ  ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ،، یرازفا یرازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وریمعت   وریمعت ،، ینابیتشپ ینابیتشپ 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 :
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتافد ییامآ  هداد  دنمشوه  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000213 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تامدخ  حرش  قبط  رتافد  ییامآ  هداد  دنمشوه  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلضاف 02163921208 مناخ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

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

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

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  یاهدرادناتسا  قبط  تاعالطا  یروانف  یاه  تخاسریز  هیلک  یزاسدنتسم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091873000009 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914881167 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  اضر -  ماما  راولب  تراهم -  راولب  رجف - ههد  راولب  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36255881-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36250344-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتافد رتافد ییامآ   ییامآ هداد   هداد دنمشوه   دنمشوه رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

هدش هدش مالعا   مالعا یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا قبط   قبط تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز هیلک   هیلک یزاسدنتسم   یزاسدنتسم 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 :
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یبونج ناسارخ  یرادناتسا   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاه  یرادنامرفو  یبونج  ناسارخ  یرادناتسا  لاترپ  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003463000008 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
( نشیتنزیرپ رازفا  مرن   ) بلاطم هئارا  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ابو راک  ماجنا  تفرشیپ  ساسارب  تخادرپ  طیارش   - تسویپ کرادم  یاهیگژیو  ساسارب   - اتفا یتینما  یهاوگ  یاراد  دنومید  لاترپ  شورفو  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  مزال  تادنتسموو  تکرش  کرادم  لاسرا   . دوب دهاوخ  تاعالطا  یروآ  نفرتفد  دیئات 

 : یتسپ دک  یبونج ،  ناسارخ  یرادناتسا  یزکرم  نامتخاس  نازابناج –  نادیم  نارادساپ –  راولب  دنجریب –  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9718643714

32386101-056  ، 32386188-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32386190-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM( تسویپ طیارش  قبط  ) تادیدهت هچراپکی  تیریدم  متسیس  لاوریاف و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000178000060 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

UTM( تسویپ طیارش  قبط  ) تادیدهت هچراپکی  تیریدم  متسیس  لاوریاف و  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  هرامش 1  نامتخاس  - هدیمهفدیهش نادیم  یبونج  علض  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591977859 یتسپ :  دک  ، 

33233708-074  ، 3323370-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3323370-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعبات هعبات یاه   یاه یرادنامرفو   یرادنامرفو یبونج   یبونج ناسارخ   ناسارخ یرادناتسا   یرادناتسا لاترپ   لاترپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6464

UTMUTM(( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط )) تادیدهت تادیدهت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس وو   لاوریاف   لاوریاف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام فاشتکا  ییاضف  هناماس  تخاس  یجنس  ¬ ناکما یموهفم و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000376 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/11/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام فاشتکا  ییاضف  هناماس  تخاس  یجنس  ¬ ناکما یموهفم و  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  رورس  تازیهجت  تخاس و  ریز  هکبش و  هزوح  ناربراک ،  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004360000024 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یتلیضف  سدنهم  یاقآ  هرامش 01133240991-3  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817787959 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تیریدم  هچوک  شبن  ملعم  نابایخ  یاهتنا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240991-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33264005-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام فاشتکا   فاشتکا ییاضف   ییاضف هناماس   هناماس تخاس   تخاس یجنس   یجنس ناکما   ناکما وو   یموهفم   یموهفم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6666

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت وو   تخاس   تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش هزوح   هزوح ناربراک ، ، ناربراک متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6767

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

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

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

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

6392931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط  ) هکبش تخاسریز  ، یزاجم یاهرورس  رورس و  لیم  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000178000061 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ طیارش  قبط  ) هکبش تخاسریز  ، یزاجم یاهرورس  رورس و  لیم  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  هرامش 1  نامتخاس  - هدیمهفدیهش نادیم  یبونج  علض  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591977859 یتسپ :  دک  ، 

33233708-074  ، 3323370-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3323370-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001103000061 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  یتسویپ و  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174853431 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا   - اهلگ نابایخ  لوا  سودرف - هکلف  هب  هدیسرن  رهشلگ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51040338-041  ، 51040000-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

51040510-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز ،، یزاجم یزاجم یاهرورس   یاهرورس وو   رورس   رورس لیم   لیم ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6868

تاسیسات تاسیسات زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  هاگدید  یرازفا  مرن  هعومجم  متسیس  ریز  راهچ  لسن  رغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000032000053 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
1400| رادنپ نیون   | یرادباسح رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1402/01/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32285325-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحملادبع  09188327810 .دیریگب / سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  لباتراک و ....  داجیا  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000398 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیفس | بوچ |Bankers Box  | هدنورپ یرادهگن  هبعج  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزاب رد  یدقن و  تخادرپ  هدنشورف / هدهعب  لمح و ...  یاه  هنیزه  هیلک  دینک / تمیق  مالعا  دک  ناریا  کی  اب  دوش / یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشاب یم  ههام  شش 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدید هاگدید یرازفا   یرازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم متسیس   متسیس ریز   ریز راهچ   راهچ لسن   لسن رغت   رغت ناونع : : ناونع 7070

 ...  ... وو لباتراک   لباتراک داجیا   داجیا وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یا  هیشاح  ریغ  یا و  هیشاح  کراپ  دنمشوه  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000012 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32438631-034 :: 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

ینامزاس6392744 هچراپکی  رازفا  مرن  لنسرپ و  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هیشاح   هیشاح ریغ   ریغ وو   یایا   هیشاح   هیشاح کراپ   کراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Temperature Transmitter Rosemount تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Model = 644 H A E7B4 M4 Q4

1101096412000750 زاین :  هرامش 
متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

امد رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Temperature Transmitter Rosemount :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Model = 644 H A E7B4 M4 Q4

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Temperature Transmitter RosemountTemperature Transmitter Rosemount ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462687 :: یهگآ یهگآ هرامش   1402/01/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1402/01/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S/W هب طوبرم  ردوکنا  زمرت و  نودب  روتوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6392709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ona یکینورتکلا تراک  ناونع : 

14014307 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

S/WS/W  هبهب طوبرم   طوبرم ردوکنا   ردوکنا وو   زمرت   زمرت نودب   نودب روتوم   روتوم ناونع : : ناونع 7474

onaona یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 133 ھحفص 51 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم تروصب  یلام  ینف ،  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  زاین  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  یاضاقت 0130214 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یرابتعا  تروصب  دیرخ  ددرگ ،  تسویپ 

1101093985011155 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راد تهج  لرتنک  ریش  لیوک  هعومجم  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا رتمویسناتپ  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ددرگ تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ینف ،  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  زاین  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   0130214 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرابتعا  تروصب  دیرخ 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا رتمویسناتپ   رتمویسناتپ دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس راد -  -  راد تهج   تهج لرتنک   لرتنک ریش   ریش لیوک   لیوک هعومجم   هعومجم 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 133 ھحفص 52 
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زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم   KW 130-75-45 رتراتسا تفاس  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و 
1101005186000307 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتوم رتراتسا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

روتوم رتراتسا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/26 زاین :  خیرات 
روتوم رتراتسا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 3  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

.دشاب ناریا  ناوت  هناماس  وضع  دیاب  امتح  هدننک  دیلوت  تکرش  -3

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32117146-026 :: 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

KWKW  130130 -- 7575 -- 4545 رتراتسا   رتراتسا تفاس   تفاس تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 7777

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6391938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تاجندادماو  قیرحافطا  تایلمع  تهج  ینیزنب  تبثمراشف  نف  هاگتسد  کیدشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراکدات  هب 

1101005785000190 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دود هیلخت  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراکدات هب  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاجندادماو  قیرحافطا  تایلمع  تهج  ینیزنب  تبثمراشف  نف  هاگتسد  کیدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هواس یرادرهشرد  لیوحتدسرب  یرهش  تامدخ 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاجندادماو تاجندادماو قیرحافطا   قیرحافطا تایلمع   تایلمع تهج   تهج ینیزنب   ینیزنب تبثمراشف   تبثمراشف نفنف   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  تاکرمگ  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 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط 

دشاب یم  یمازل  اداتس  هناماس  رد  تکرش  زا  لبق  ماجنا  لحم  هزورپ و  زا  راکنامیپ  یروضح  دیدزاب 
1101000252000010 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  راک  ماجنا  تهج  زاین  دروم  یاهزوجم  ریاس  ناتسلگ و  ناتسا  یناشن  شتآ  نامزاس  هیدات  هژورپ ، هب  طوبرم  یاه  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظن  دم  ناتسلگ  ناتسا  یموب  ناگدننک  نیمات 

4975134196 یتسپ :  دک  نورب ،  هچنیا  یزرم  گرمگ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33376238-017  ، 33376234-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33376233-017 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6392067 ولبات  - هاگتسد 2 نکدرسبآ دنتسا  - هاگتسد 2 تیلپسا رلوک  دنتسا  - هاگتسد 2 لاچخیدنتسا
هاگتسد 2 کیتاموتا برد  یشزومآ  هعومجم  - هاگتسد 2 قیرح مالعا  دنتسا  - هاگتسد 4 یتعنص

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زازا لبق   لبق ماجنا   ماجنا لحم   لحم وو   هزورپ   هزورپ زازا   راکنامیپ   راکنامیپ یروضح   یروضح دیدزاب   دیدزاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازل   یمازل اداتس   اداتس هناماس   هناماس ردرد   تکرش   تکرش

7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 09 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6391851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لک  هرادا  هکبش  هب  دیدج  رازفا  تخس  ندش  هفاضا  نیح  زاین  دروم  تامادقا  تسویپ و  تاصخشم  اب  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 یکلمت  تارابتعا  لحم 

1101000188000075 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن دیرخ  - ناگیار هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  اب  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  یاه  یدنمزاین  تاصخشم و  قبط  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09309450382 هرامش  یزادرپراک 09358302326 و  هرامش  - دشاب یم 

4917635994 یتسپ :  دک  رذآ ،  مجنپ  ناتسرامیب  بنج  - رذآ مجنپ  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228888-017  ، 32229223-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32221396-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سیون  سیپ  قباطم   NIBN هکبش تینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  شیپ  هئارا  اضما و  رهم و 

1101001017000895 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

VPN هکبش تینما  تازیهجت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرگسع  75358222 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6392019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس لباک - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006944 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 136 دادعت : 

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

یم لاطبا  داهنشیپ  یلام ،  ینف و  داهنشیپ  نتشادن  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یتساوخرد  حرش  اب  قباطم  یلامو  ینف  داهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

83764958-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NIBNNIBN  هکبش هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8181

تکوس تکوس لباک - - لباک ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نرتسو  دراه  زاس QNAP و  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000064 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
(NAS  ) هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  هدوب و  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  اهالاک  یتناراگ  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو دراه   دراه وو     QNAPQNAP  زاس زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

ویوی یایا - - ماما   دد   چاچا   لباک   لباک رورس - - رورس قاتا   قاتا یارب   یارب هکبش   هکبش رازبا   رازبا هبعج   هبعج روتینام - - روتینام -- چیئوس چیئوس سنسیال - - سنسیال روتینام - - روتینام -- دروبیک دروبیک وو   سوام   سوام  - - تنیالک تنیالک رورس - - رورس ناونع : : ناونع
رورس رورس دراه   دراه نفلت - - نفلت یشوگ   یشوگ نیبرود -  -  نیبرود ساسا - - یپیپ  

8484
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وی یا - ما  چا د  لباک  رورس - قاتا  یارب  هکبش  رازبا  هبعج  روتینام - - چیئوس سنسیال - روتینام - - دروبیک سوام و   - تنیالک رورس - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس دراه  نفلت - یشوگ  نیبرود -  سا - یپ 

1101094667000077 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
(WorkStation  ) یرتویپماک یِراک  هاگتسیا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

یتینما روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( رازبا  ) لیاسو فیک  الاک :  مان 

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

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  .دشابیم  تسویپ  هب  مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24SFP Port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
part number WS - C3850 - 24s-s

هاگتسد  3
1101004396000134 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تبسن  تازیهجت  لیوحت  زا  سپ  .دشابیم  هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت  .دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  وین و  قوف  یاه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مادقا  تعاس  یط 72  باسح  هیوست 

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هراک هراک دنچ   دنچ چوس   چوس ناونع : : ناونع 8585

رازفا رازفا تخس   تخس وو   یرادا   یرادا نیشام   نیشام وو   تاطابترا   تاطابترا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رازفا تخس  یرادا و  نیشام  تاطابترا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000201000010 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رنکسا الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

یترارح رتنیرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
لیاسو هدنرادهگن  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ویدار الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

IP نفلت الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
مدوم الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

یرارطضا ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

تاحیضوت رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  زاین  دروم  مالقا  تازیهجت و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931999185 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ،  نامزاس  سردم -  دیهش  اولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344499-084  ، 33333160-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333300-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن /  IP VALID ددع صاصتخا 3  نراقتم /  تروص  هب  هیناث  رب  تیباگم  یصاصتخا 20  دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتعاس تروصب 24  ینابیتشپ  یناما /  تروصب  تازیهجت 

1101003890000012 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

دروم تازیهجت  هیلک  انمض  .دشاب  یتینما  مزال  تازوجم  هیلک  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات  تکرش  .دشابیم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تنرتنیا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هدننک  نیمات  تکرش  هدهعرب  تنرتنیا  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تهج  زاین 

7517638463 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  تالیش  لک  هرادا  تالیش -  نادیم  یناقلاط -  هارگرزب  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323459-077  ، 33323460-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331840-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هکبش  ویسپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000128 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/07 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یراذگراب  تسویپ  ساسارب  تسا  هباشم  تمدخ  دک  ساسارب  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماسرد  بسک )  زاوج  تکرش ،   ) طوبرم زوجم.دشاب  ناتسا  یموب  هدننک  تکرش 

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

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

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IP VALIDIP VALID  ددع ددع صاصتخا  33   صاصتخا نراقتم /  /  نراقتم تروص   تروص هبهب   هیناث   هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   2020 یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 8787

تسویپ تسویپ قبط   قبط هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف 1401 هئارا  ** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب   ** رتویپماک چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000652 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یا هنایار  تازیهجت  چوس  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب   ** رتویپماک چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

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

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

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک چوس   چوس ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000653 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب  ** لوژام لاوریاف و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

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

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

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام وو   لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 9090

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/23  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392583 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( چوس لباک -   HBA تراک چوس ، نس   ) تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(DS-6610R-B 8/24P RTF W/8 16G SFP Switch ( P.N: DS-6610R-B-8 - 

(DS-6610B 8 Port 16G-SFP UpgradeKit ( P.N: DS6610-16G8PU - 
(LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5m 1-Pack Fiber Optic Cable Uninet ( P.N: UG3E10-10M5L - 

 ( HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter ( P.N: P9D94A - 

دنشاب تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هنیمز  رد  هبتر  ای  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاهداد  هکبش  هنیمز  رد  هبتر  یارادیتسیاب  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  هدهع  هب  هدنشورف ،  یوس  زا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همان  یهاوگ  هیارا  هب  طورشم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تخادرپ 

تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  لوبق  ای  در و  رد  یرادرهش 

- تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ، یناشن  هب  مالعتسا  نویسیمک  یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تاعامتجا  نلاس 

:: 5952625 و 1456 نفلت https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
www.setadiran.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

(( چوس چوس لباک -  -  لباک   HBAHBA  تراک تراک چوس ، ، چوس نسنس    ) ) تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   poe16 چیئوس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ربارب 

1101001463000033 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تمیق  مالعا  تهج  افرص  التاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-485-1566 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

samsung S24T 350FHM لماش ینف  تاصخشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
samsung S24T 350FHM نیمات

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب   NSW2010 - 16T2GC-POE- INNSW2010 - 16T2GC-POE- IN  لدم لدم لاناک   لاناک   poe16poe16 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9292

samsung S24T 350FHMsamsung S24T 350FHM  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 9393
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یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090624000026 زاین :  هرامش 

ناوریش یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  هکبش  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9468194419 یتسپ :  دک  درونجب ،   - ناوریش روحم  رتمولیک 7  ناوریش  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36353660-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36353663-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن اب  ینابیتشپ  ضیوعت و  تنامض  یتناراگ  دنبکآ  ون  .ددع  دراه  چیئوس POE و  رتویپماک و  سیک  ( دوشن هجوت  دک  ناریا  هب   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب سانشراک 

1101001106000171 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

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

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

روتینام و هارمه  هب  تنیالک  سیک  ( ددع  wd40purx-wdpurple(50 تیابارت دراه 4  ( ددع  5  ) تسویپ ینف  مازلا  قبط   poe تروپ چوس 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع  5) تسویپ تامازا  قبط  سوم  دروب و  یک 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه وو     POEPOE  چیئوس چیئوس وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 9595
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نادمه ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا هگرب  حرشب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000182000011 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  لک  هرادا  یناشاک ،  راولب  یادتیا  یتعیرش ،  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6517683611

32514773-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32511448-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا هگرب   هگرب حرشب   حرشب ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134421  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985011159 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا رتمویسناتپ  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 
وردوخ روتوم  تراتسا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

روتوم رتراتسا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپب  افطل  یقرب /  مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134421   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6391858 ( هعطقاب لک (  هرادا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 30)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس6391875 تسارح  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسپ6391967 یاه  هجابرد  یکینورتکلا  مان  هحفص 30)تبث  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسپ6391977 یاه  هجابرد  یکینورتکلا  مان  هحفص 30)تبث  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

63919872 نادمه ناتسرهش  یتسپ  یاه  هجابرد  یکینورتکلا  مان  هحفص 30)تبث  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسپ6392028 یاه  هجاب  رد  یکینورتکلا  مان  تبث  روما  هحفص 30)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روتوم روتوم رتراتسا   رتراتسا هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وردوخ - - وردوخ روتوم   روتوم تراتسا   تراتسا -- یکیرتکلا یکیرتکلا رتمویسناتپ   رتمویسناتپ دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6392062 – nvr ریواصت طبض  هاگتسد  هتسب (  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت 
 ( رواپ تکوس -  هکبش -  لباک  کر –  چیئوس –  ارت –  دراه 8  نیبرود – 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6392395 طیارش  قبط  رایمه  یاه  هورگ  هناماس  زا  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6392404 طیارش  قبط  تابوصم  هناماس  زا  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شفنب6392413  8TBWD دراه - لسکیپاگم هلاناک 8   NVR32(82 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6392459 تحت  نیبرود  کر و  بصن  ، ترا هاچ  هحفص 82)یرافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6392521 هکبش  یرازفا و  تخس  ، یرازفا مرن  یرادهگن  وریمعت  ، هحفص 30)ینابیتشپ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش6392580 مالعا  یاهدرادناتسا  قبط  تاعالطا  یروانف  یاه  تخاسریز  هیلک  هحفص 30)یزاسدنتسم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسی6392865 رادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 82)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6392918 تخاس و  ریز  هکبش و  هزوح  ناربراک ، متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
رورس

هحفص 30) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6392931 تخاسریز  ، یزاجم یاهرورس  رورس و  لیم  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6393223 ... لباتراک و داجیا  هحفص 30)نکسا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  لاو  وئدیو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000185 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  تیلوئسم  هنیزه و  اب  دابآریما  ردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لاو لاو وئدیو   وئدیو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ملق  یکیفارت 40 ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000111 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلاخ ولبات  الاک :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب یرادرهش  دات  هب  دیاب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبقای  دررد  یرادرهش 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6392029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم سیلپ  هدنهد  رادشه  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000207 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ملق   ملق 4040 یکیفارت   یکیفارت ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

یزاجم یزاجم سیلپ   سیلپ هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED روتکژورپ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم غارچ 9  هیاپ 

1101001046000893 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیالسا روتکژورپ  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ییانشور غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربجنر 07132142832 یاقآ  ینف  لوئسم  ناینامحر 07132142898 – یدهم  یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم غارچ  99   غارچ هیاپ   هیاپ   LEDLED  روتکژورپ روتکژورپ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادبنگود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس تبون  یزلف -  یکیفارت  هدننک  میسقت  هدننک  ادج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000253 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

مالعتسا قبط  350 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موس موس تبون   تبون یزلف -  -  یزلف یکیفارت   یکیفارت هدننک   هدننک میسقت   میسقت هدننک   هدننک ادج   ادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نز کمشچ  غارچ  یکیفارت و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000112 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 2,000 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 2,000 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یگدننار ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب یرادرهش  دات  هب  دیاب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  کی  الاک  لیوحت  تدم 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  دررد  یرادرهش 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هچایرد  یا  هداج  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000219 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلآ ریغ  یزلف  کمن  الاک :  مان 

نت 700 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  تسیل  ساسا  رب  دیرخ  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا داتس  هناماس  رد  هاگشورف  ایو  تکرش  رهم  ءاضما و  اب  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و 

دشاب یم  یدقن  تروصب  دادرارق و  داقعنا  خیرات  زا  سپ  هام  شش  رثکادح  هنیزه  تخادرپ 

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8249912-083  ، 38249912-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هچایرد   هچایرد یایا   هداج   هداج کمن   کمن ناونع : : ناونع 104104

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصماب یلصا  هداج  یلوط  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000114 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتمولیک ره  یازا  هب  40 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یرادرهش  دات  دروم  کی و  هجرد  سنج  زا  دیاب  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  هس  تروص  هب  تخادرپ 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  دررد  یرادرهش 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

حلاصماب حلاصماب یلصا   یلصا هداج   هداج یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 105105

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تروص  هب  هیوست  دوش ، لیمکت  هناگادج  دروآرب  یاه  هگرب  تسویپ  لیاف  قبط  هبعش ،  تانبرک 5  یلپ  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101096123000102 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

یا هرکرک  برد  الاک :  مان 
عبرم رتم  200 دادعت : 

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

رد .دشاب  یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دوش ، لیمکت  هناگادج  دروآرب  یاه  هگرب  تسویپ  لیاف  قبط  هبعش ،  تانبرک 5  یلپ  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش گنهامه  هارمه 09126573027  هرامش  یدابآ  ناطلس  یاقآ  اب  لاوس  تروص 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 106106

مالعا مالعا دنتسا   دنتسا -- هاگتسد هاگتسد 44 یتعنص یتعنص قرب   قرب ولبات   ولبات -- هاگتسد هاگتسد 22 نکدرسبآ نکدرسبآ دنتسا   دنتسا -- هاگتسد هاگتسد 22 تیلپسا تیلپسا رلوک   رلوک دنتسا   دنتسا -- هاگتسد هاگتسد 22 لاچخیدنتسا لاچخیدنتسا ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد 22 کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یشزومآ   یشزومآ هعومجم   هعومجم -- هاگتسد هاگتسد 22 قیرح قیرح

107107

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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مالعا دنتسا  - هاگتسد 4 یتعنص قرب  ولبات  - هاگتسد 2 نکدرسبآ دنتسا  - هاگتسد 2 تیلپسا رلوک  دنتسا  - هاگتسد 2 لاچخیدنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 2 کیتاموتا برد  یشزومآ  هعومجم  - هاگتسد 2 قیرح

1101003790000094 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یگناخ لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
عوبطم هیوهت  یزاگ و  رلوک  الاک :  مان 

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

یگناخ نکدرس  بآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا یمومع  هروظنم  دنچ  قرب  ولبات  الاک :  مان 

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

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنتسا - هاگتسد 4 یتعنص قرب  ولبات  - هاگتسد 2 نکدرسبآ یشزومآ  دنتسا  - هاگتسد 2 تیلپسا رلوک  یشزومآ  دنتسا  - هاگتسد 2 لاچخی یشزومآدنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد 2 کیتاموتا برد  یشزومآ  هعومجم  - هاگتسد 2 قیرح مالعا  یشزومآ 

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33346224-076 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  سراپنارهت  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000147 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

83371236-021 :: 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

رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیبمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  یدقن  تروص  هب  یرتم  یوزاب 6  اب   s.p.a VA 160 لدم اکنینب  دنبار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09165632055 رتشلا

1101093606000180 زاین :  هرامش 
رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنیکراپ عنام  هزاورد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09165632055 رتشلا هر )  ) ینیبمخ ماما  ناتسرامیب  تهج  یدقن  تروص  هب  یرتم  یوزاب 6  اب   s.p.a VA 160 لدم اکنینب  دنبار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2529315-066  ، 32529315-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32529315-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 108108

یرتم یرتم   66 یوزاب   یوزاب اباب     s .p.a VAs.p.a VA  160160 لدم لدم اکنینب   اکنینب دنبار   دنبار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6392703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cld-1100 لدم دنمجرا  نازادرپ  هدیا  کرام  کیتاموتا  برد  لرتنک  تومیر  ناونع : 

14015049 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یبرغ ناجیابرذآ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس هچراپکی  رازفا  مرن  لنسرپ و  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001526000108 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هگنل ود  یدورو  تیگ  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1402/01/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یتسیاب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هیمورا ،  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  ریس - هوک  هداج  نویوق - لپ  هیمورا - هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5713197141

32770395-044  ، 33489606-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 1101 10

ینامزاس ینامزاس هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن وو   لنسرپ   لنسرپ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 133 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sauzy56gnc9a5?user=37505&ntc=6392703
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392703?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3686005
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tnyn9nzxnj5k2?user=37505&ntc=6392744
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392744?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6391875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس تسارح  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000302 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 72 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

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

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

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

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

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

یتینما روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس تسارح   تسارح تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6391947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  دادعت  تاصخشم و  ) تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000257 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113

  – چیئوس چیئوس ارت  –   ارت   88 دراه   دراه نیبرود  –   نیبرود   –  nvrnvr ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هتسب (  (  هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
 ( ( رواپ رواپ تکوس -  -  تکوس هکبش -  -  هکبش لباک   لباک کرکر  –  

114114

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 – چیئوس ارت –  دراه 8  نیبرود –   – nvr ریواصت طبض  هاگتسد  هتسب (  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( رواپ تکوس -  هکبش -  لباک  کر – 
1101001571000005 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/01/10 زاین :  خیرات 
عمتجم رادم  هیاپ  ای  تکوس  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/01/10 زاین :  خیرات 
هکبش کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/10 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ییاریذپ نارگراک ،  همیب  دزمتسد ،  راکنامیپ ،  ششوپ  تحت  یاهورین  راکنامیپ و  باهذ  بایا و  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  تسا  حیضوت  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ ظاحل  یداهنشیپ  خرن  رد  و ...  تایلام )  همیب ،   ) ینوناق تاروسک  لمح ،  هنیزه 

4515713796 یتسپ :  دک  کالپ 66 ،  مکی -   ناتسلگ  شبن  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  هیراصنا -  کرهش  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771200-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33771472-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 15  کرحتم  ددع _  دادعت 30   bullet ددع _  دادعت 10  تباث  ماد  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000184 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/12 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  تیلوئسم  هنیزه و  اب  دابآریما  ردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  بش و  رد  دید  هب  زهجم  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001556000014 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  نایدمحا  مناخ  راکرس  رامش 09166619473  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863698 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  ریت  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300388-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33310546-066 :: 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

کرحتم کرحتم _ _   bulletbullet تباث   _ _ تباث ماد   ماد یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   بشبش   ردرد   دید   دید هبهب   زهجم   زهجم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرواجهق 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 19 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یریوصت  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091451000007 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناتسرواجهق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8376113434 یتسپ :  دک  شورس ،  نابایخ  - ناتسرواجهق ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

93577615-031  ، 35776601-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35776444-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 1171 17

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  - یتسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  حرش  هب  ...و  روتینام  ، هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005356000015 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

VG328H1B|LED|55 لدم | ثله یآ   | یتینما روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یراس  لیلج  یاقآ  هارمه 09183403384  هرامش  اب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طیارش لیاف  قباطم  تیعمج  نیا  رظن  دروم  یالاک  لیوحت  دک و  ناریا  هئارا  هب  مزلم  یمومع  نالعا  هدنرب  ناگدننک و  تکرش  دنشاب و  یم  هباشم  هدش  تبث  یاهالاک 

.دشاب یم  یتسویپ 

6931833185 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  لک  هرادا  وجشناد -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236900-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32236902-084 :: 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

کسید کسید دراه   دراه زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو   روتینام   روتینام ،، هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 133 ھحفص 88 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3685321
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k9b9rqmk3mzlf?user=37505&ntc=6392330
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392330?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000109 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 53 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 8  C پیت ددع 30   B پیت ددع 15   A پیت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراددوخ  ادج  هباشم  دراوم  یراذگ  تمیق  زا  دشاب  یم  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  مالقا 

ینورآ دشاب 09358350024  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  هگرب  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  دادعت و  اب  قبطنم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003465000017 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هناخ هنآ  راولب  رد  عقاو  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تروصب  تخادرپ  هدوزفا - شزرا  یهاوگ  یمسر - روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  هطوبرم  سانشراک  دات  تسارح و  هزوح 

8164676434 یتسپ :  دک  داتس ،  نامتخاس  هناخ  هنیئا  راولب  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36640045-031  ، 36610041-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36619098-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا ناتسا  - تسویپ هب  حرش  ) تکارب هکبش ، لباک  ، یسکلف هلول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000825 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(Indoor  ) یلخاد یاضف  | سنزگن  | هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36214482-031  ، 82971-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

82972250-021 :: 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

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنب  8TBWD دراه - لسکیپاگم هلاناک 8   NVR32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشابیم  تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد 

1101001331000515 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاحسامت  هرامش 09166015825  هب  یناطلس  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا -- تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش )) تکارب تکارب هکبش ، ، هکبش لباک   لباک ،، یسکلف یسکلف هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

شفنب شفنب   88 TBWDTBWD  دراه دراه -- لسکیپاگم لسکیپاگم   88 هلاناک   هلاناک   NVR32NVR32 ناونع : : ناونع 122122

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا ناتسا  - تسویپ هب  ) هکبش تحت  نیبرود  کر و  بصن  ، ترا هاچ  یرافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000826 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف شیپ  1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36214482-031  ، 82971-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

82972250-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هگرب  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000178 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یقفاوت  تروص  هب  تخادرپ 

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

38722390-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود وو   کرکر   بصن   بصن ،، ترا ترا هاچ   هاچ یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 123123

یتسویپ یتسویپ هگرب   هگرب قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 133 ھحفص 91 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014058 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6392600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
roc هدننک لرتنک  بآ  جنس  یتخس  هاگتسد  ناونع : 

14014058 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسی رادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000230 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخش  لیاف  ا   - یکهکرس سدنهم   09166115223  - یزادنا ها  بصن و ر  هارمه  هب  هتسی  رادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدش  هدافتست  هباشم  یالاک.تسا 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

rocroc هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک بآبآ   جنس   جنس یتخس   یتخس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 125125

هتسی هتسی رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 133 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/65sepuh256nea?user=37505&ntc=6392600
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392600?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3686024
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e7bsafnffhvy5?user=37505&ntc=6392865
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6392865?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درمال یلاع  شزومآ  زکرم   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 6 دادعت هب  .DS-2cD2T43G2-21 لدم هتسبرادم  نیبرود  .ددع  4 دادعت هب   DS-2CD1143Go-iUF هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004177000007 زاین :  هرامش 
درمال یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7434167441 یتسپ :  دک  درمال ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تراهم ، نابایخ  یوربور  یرهطم ، دیهش  راولب  ادهش ، نادیم  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726630-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52726630-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OD-EPI744LR لدم هدنزاس  ODIN رتم یلیم  زنلو 270 40X موز لسکیپ  اگم  نادرگ 2 هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003249000066 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

OD-EPI744LR لدم هدنزاس  ODIN رتم یلیم  زنلو 270 40X موز لسکیپ  اگم  نادرگ 2 هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616935911 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ، هاگدید کراپ  بنج  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232415-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33230027-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 66 دادعت دادعت هبهب   ..DS-2cD2T43G2 -2 1DS-2cD2T43G2 -2 1 لدم   لدم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود .ددع   .ددع 44 دادعت دادعت هبهب     DS-2CD1143Go- iUFDS-2CD1143Go- iUF هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

OD-EPI744LROD-EPI744LR لدم   لدم هدنزاس   هدنزاس ODINODIN  رتم رتم یلیم   یلیم 270270 زنلو   زنلو 4040 XX  موز موز لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم 22 نادرگ   نادرگ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 128128

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یزادنا هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  ) ناشاک هکبش  ریگدزدو  یتظافح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003426000207 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CTX-20 لدم | راتساویاف  | لزنم یتینما  مرالآ  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط  ناشاک  یکشزپماد  هکبش  رد  یتظافح  ریگدزد  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم  دک  ناریا  -

دشاب  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج  ناشاک  ناتسرهش  یموب  امتح  -
هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  لمح و  هیارک 

یرادا لحارم  یط  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  -

8174835135 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپماد  لک  هرادا  هیریما  کرهش  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37800816-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37812382-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ )) ناشاک ناشاک هکبش   هکبش ریگدزدو   ریگدزدو یتظافح   یتظافح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط   NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003948000588 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط.یباسحیذ  دنس  لوصو  اب  تخادرپ.دشاب  دزی  ناتسا  زا  دیاب  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33144554-035  ، 33144301-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6391875 تسارح  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شفنب6392413  8TBWD دراه - لسکیپاگم هلاناک 8   NVR32(82 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسی6392865 رادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 82)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6393340NVR هحفص 82)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6393340NVR هحفص 82)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 130130

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 " ) " ) 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6392067 ولبات  - هاگتسد 2 نکدرسبآ دنتسا  - هاگتسد 2 تیلپسا رلوک  دنتسا  - هاگتسد 2 لاچخیدنتسا
هاگتسد 2 کیتاموتا برد  یشزومآ  هعومجم  - هاگتسد 2 قیرح مالعا  دنتسا  - هاگتسد 4 یتعنص

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

زاین6392252 دروم  تازیهجت  بش و  رد  دید  هب  زهجم  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

2001097164000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:10هرامش تعاس :   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:10عبنم تعاس :   - 1402/01/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهدزاود  هاگشیالاپ  تسارح  ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  ثادحا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هاگشیالاپ سراپ -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یاهزاف 22-24 یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهدزاود 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامزاس6392744 هچراپکی  رازفا  مرن  لنسرپ و  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگشیالاپ6393129 تسارح  ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  هحفص 27)ثادحا  ددرت  ( ددرت

هاگشیالاپ هاگشیالاپ تسارح   تسارح وو   ینمیا   ینمیا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

تعرس6392578 فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  زا 10  هحفص 21)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 133 ھحفص 97 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-382-SB-1401-337 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-12-23 1401-12-27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جحدم -  دیهش  هاگورین  یناشنشتآ  یاهلوسپک  عاونا  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاجندادماو6391938 قیرحافطا  تایلمع  تهج  ینیزنب  تبثمراشف  نف  هاگتسد  هحفص 53)کی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبعش و6392006 قیرح 2460  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ،
روشک رسارس  بعش  رد  کناب  یاهدحاو 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرب6392067 ولبات  - هاگتسد 2 نکدرسبآ دنتسا  - هاگتسد 2 تیلپسا رلوک  دنتسا  - هاگتسد 2 لاچخیدنتسا
هاگتسد 2 کیتاموتا برد  یشزومآ  هعومجم  - هاگتسد 2 قیرح مالعا  دنتسا  - هاگتسد 4 یتعنص

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یزاگ6392126 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  الاک و  نیمات  یحارط 
یتعنص ریغ  یتعنص و  یاه  نامتخاس  کیتاموتا 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6392202 افطا  نالعا و  هچراپکی  هحفص 10)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگورین6392777 یناشنشتآ  یاهلوسپک  عاونا  هحفص 10)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

یروضح6392911 دیدزاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
دشاب یم  یمازل  اداتس  هناماس  رد  تکرش  زا  لبق  ماجنا  لحم  هزورپ و  زا  راکنامیپ 

هحفص 53) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگورین هاگورین یناشنشتآ   یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک عاونا   عاونا ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 133 ھحفص 98 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001307 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

لایر 1 دادعت : 
1402/01/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  طقف  دشابیم  هباشم  هدش  نیعت  یالاک  دینک  تقد  ) تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092834000246 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سنسرولف روتکتد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  قبط  طقف  دشابیم  هباشم  هدش  نیعت  یالاک  دینک  تقد  ) تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( ربارکسا ربارکسا وو   مرالآ   مرالآ  - - روتکتد روتکتد  ) ) رلک رلک زاگ   زاگ یزاس   یزاس یثنخ   یثنخ هناماس   هناماس درکراک   درکراک تحصو   تحصو ینمیا   ینمیا یهاوگ   یهاوگ هیدات   هیدات ناونع : : ناونع 133133

سنسرولف سنسرولف روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6392829( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هحفص 98)هیدات  روتکتد  ( روتکتد

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

سنسرولف6392997 هحفص 98)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092130000244 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

رواک6392942 / 12v رشالف یتارباخم / جوز  ود  لباک  / سکینوریاپ یتراک  میس  ریگدزد  بصن  هیهت و 
5AH یرتاب / هیاپ اب  درازیو  یمشچ  / وگدنلب // وزیپ ریژآ  / وگدنلب

هحفص 100) ریگدزد  ( ریگدزد

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

6393161 ( یزادنا هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  ) ناشاک هکبش  ریگدزدو  یتظافح  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

135135

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

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

زا 133 ھحفص 100 
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  - اه هناخباتک  لک  هرادا  - هباشم الاک  دک  -san disk ورکیم مر  دنرب dji و  یرادرب  ملیف  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک

1101003175000145 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - اه هناخباتک  لک  هرادا  - هباشم الاک  دک  -san disk ورکیم مر  دنرب dji و  یرادرب  ملیف  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33549919-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*VRTK لدم یمارگوتف  نیبرود  یاراد   HiTarget سناکارف یتلوم  سا  یپ  یج  هاگتسد  کی  دیرخ   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعلاطم  یمتح  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاعالطا  ینف و  تاصخشم 

1101003865000037 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( یناهج بای  تیعقوم  متسیس   ) GPS هدنریگ الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

*VRTK لدم یمارگوتف  نیبرود  یاراد   HiTarget سناکارف یتلوم  سا  یپ  یج  هاگتسد  کی  دیرخ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  یمتح  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاعالطا  ینف و  تاصخشم 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san disksan disk ورکیم   ورکیم مرمر   وو     djidji دنرب   دنرب یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

یمارگوتف یمارگوتف نیبرود   نیبرود یاراد   یاراد   HiTargetHiTarget سناکارف   سناکارف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یجیج   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ** ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTZ Pro 2 لدم کتیجال  سنارفنک  قاتا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003457000129 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 

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

نیبرود هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسیل قبط  الاک  تاصخشم  - دوش هئارا  روتکاف  شیپ  - ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  ییارجا  هاگتسد  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

8174671156 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  - بیرجرازه نابایخ   - یدازا نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36688121-031  ، 6688121-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

6688125-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PTZ ProPTZ Pro  22 لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CA1954 لدم یترارح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Chauvin Arnoux - France هدنزاس :  تکرش 

1101005659000026 زاین :  هرامش 
ناکدرا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یترارح نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CA1954 لدم یترارح  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنزاس :  تکرش 

Chauvin Arnoux - France
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  وریغ  شزومآ و  تهج  سانشراک  مازعا  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه  هیلک 

8951895491 یتسپ :  دک  یمتاخ ،  ..ا  تیآ  راولب  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240924-035  ، 32248272-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32248384-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Chauvin Arnoux -  FranceChauvin Arnoux -  France هدنزاس :  :  هدنزاس تکرش   تکرش   CA1954CA1954  لدم لدم یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179002070 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  تسویپ  اضاقت  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمازلا  ) تسویپ یلام  ینف  داهنشیپ 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53261672-061  ، 53228080-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  پورگ .  کتیجال  سنارفنک  وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3  ددرگ  .

1101000060000813 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

یزاس هریخذ  یاه  هیارآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38713609-051 :: 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

نامزاس6391875 تسارح  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6391947 هتسبرادم و  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6392062 – nvr ریواصت طبض  هاگتسد  هتسب (  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت 
 ( رواپ تکوس -  هکبش -  لباک  کر –  چیئوس –  ارت –  دراه 8  نیبرود – 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرحتم6392069 _  bullet تباث  _ ماد  یاه  نیبرود  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت و6392120 هتسب  رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، یربهار ، دادرارق  یراذگاو 
یبناج مزاول 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

پورگ پورگ کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

خبط و6392251 ییاذغ و  مالقا  دیرخ  تاسیسأت - یربهار  یرادهگن و  هتسب -  رادم  یاهنیبرود  دیرخ 
یلنسرپ هسبلا  دیرخ  سنالوبمآ -  تهج  یناسنا  یورین  نیمأت  اذغ -  عیزوت 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاین6392252 دروم  تازیهجت  بش و  رد  دید  هب  زهجم  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یارب6392266 هکبش  رازبا  هبعج  روتینام - - چیئوس سنسیال - روتینام - - دروبیک سوام و   - تنیالک رورس -
رورس دراه  نفلت - یشوگ  نیبرود -  سا - یپ  وی  یا - ما  چا د  لباک  رورس - قاتا 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رادم6392305 نیبرود  هناماس   - روتامروفسنارت ندچ -  هلول  دیرخ  دروم  لماش 4  تایلمع  یراذگاو 
هتسب

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کسید6392330 دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  روتینام و  ، هتسبرادم هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6392346san disk ورکیم مر  دنرب dji و  یرادرب  ملیف  نیبرود  هحفص 27)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6392360 قبط  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمارگوتف6392374 نیبرود  یاراد   HiTarget سناکارف یتلوم  سا  یپ  یج  هاگتسد  کی  دیرخ  هحفص 27)* نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6392379 رادم  نیبرود  هحفص 82)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6392382PTZ Pro 2 لدم کتیجال  سنارفنک  قاتا  هحفص 27)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

شفنب6392413  8TBWD دراه - لسکیپاگم هلاناک 8   NVR32(82 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6392459 تحت  نیبرود  کر و  بصن  ، ترا هاچ  هحفص 82)یرافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6392500 هگرب  قبط  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6392554Chauvin Arnoux - France هدنزاس :  تکرش   CA1954 لدم یترارح  هحفص 27)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسی6392865 رادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 82)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6392882 تحت  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هحفص 27)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6392960DS- لدم هتسبرادم  نیبرود  .ددع  4 دادعت هب   DS-2CD1143Go-iUF هتسب رادم  نیبرود 
ددع 6 دادعت هب  .2cD2T43G2-21

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6392968 هحفص 27)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لدم6392992 هدنزاس  ODIN رتم یلیم  زنلو 270 40X موز لسکیپ  اگم  نادرگ 2 هتسب  رادم  نیبرود 
OD-EPI744LR

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6393161 ( یزادنا هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  ) ناشاک هکبش  ریگدزدو  یتظافح  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6393340NVR هحفص 82)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

پورگ6393389 کتیجال  سنارفنک  وئدیو  هحفص 27)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.دشاب هربیلاکو  یتناراگ  یاراد  امتح  هاگتسد.دشاب  یمزایندروم  wile2000 لدم جنرب  لباترپ  عیرس  جنس  تبوطر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح 

1101091319000181 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جنس تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  هاگشیامزآ  سانشراک  هیدات  زادعب  قوف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس تبوطر   تبوطر هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 142142

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

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

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

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

6392450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000124 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  تکرش  لاطبا  هلزنم  هبربتعم  هیدات  مدع   . تسا یمازلا  تفن  تعنص  تسارح  نامزاسزا  ربتعم  خیرات  اب  هیدات  نتشاد  ترورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san storagesan storage دراه   دراه ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هتسباو  لیبدرا  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس یاهرابنا  رد  نت  رادقم 6000  هب  یزرواشک  یاه  هداهن  عاونا  یریگ  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001547000015 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 6000 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامزاس یاهرابنا  رد  نت  رادقم 6000  هب  یزرواشک  یاه  هداهن  عاونا  یریگ  هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییولیک ییولیک و 25  یاه 50  هسیک  رد 

یتسپ دک  لیبدرا ،  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یزرواشک  کرهش  لیباروش  یوربور  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5618937995 : 

33516204-045  ، 33516208-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33516201-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس یاهرابنا   یاهرابنا ردرد   نتنت     60006000 رادقم   رادقم هبهب   یزرواشک   یزرواشک یاه   یاه هداهن   هداهن عاونا   عاونا یریگ   یریگ هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 144144
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393116 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SAN تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تنواعم

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

هکبش6391789 تازیهجت  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاتیجید6392211 نرتسو  دراه  زاس QNAP و  هریخذ  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کسید6392330 دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  روتینام و  ، هتسبرادم هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جنس6392429 تبوطر  هحفص 107)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6392450san storage هحفص 107)دراه زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ینامزاس6392536 یاهرابنا  رد  نت  رادقم 6000  هب  یزرواشک  یاه  هداهن  عاونا  یریگ  هحفص 107)هسیک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسی6392865 رادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 82)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6393116SAN تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 107)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

SANSAN  تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 145145
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6393121 هریخذ  هاگتسد  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

پورگ6393389 کتیجال  سنارفنک  وئدیو  هحفص 27)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هناولیس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6391826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

g9 رورس یور  رب  بصن  هارمه  هب   Hp32 مر  , Hp 1.2 دراه دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090704000017 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هناولیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

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

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ددع راهچ   HP 1.2TB SAS 10K 12G SFF 2.5 inch PN:872479-B21 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  کی   HP 32GB PC4-2400T 2400MHz Ecc Reg orginal

رورس یور  رب  بصن  هنیزه 
دیریگب سامت  هرامش 09144463842  اب  زاین  تروص  رد 

5741133596 یتسپ :  دک  هناولیس ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  هناولیس  رهش  دنب  هداج  هیمورا  ناتسرهش  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32429474-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32429446-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

g9g9  رورس رورس یور   یور ربرب   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب     Hp32Hp32 مرمر    ,  , Hp 1 .2Hp 1 .2 دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

42-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1402/01/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392519 :: هرازه هرازه :: 1402/01/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  رد  ناونع   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 9  تدم  لایر و  هیلوا 101,000,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-42-172  ) شون ناوناب  غاب  یگنهرف  هعومجم  ثادحا  - 1

لایر غلبم 5,050,000,000 
لایر و هیلوا 50,000,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-42-173  ) ات 3 هرتمولیک  یتظافح  هقلح  ریسم  رد  بآ  تاسیسات  ییاج  هباج  تهج  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  - 2

لایر غلبم 2,500,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 1  تدم 
هصقانم رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 4  تدم  لایر و  هیلوا 32,500,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-42-174  ) یبرغ ناتسراهب  نابایخ  ینایم  ژویفر  یهدناماس  - 3

لایر غلبم 1,625,000,000  هب 
هام و یارجا 4  تدم  لایر و  هیلوا 17,500,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-42-175  ) رورسم نابایخ  بنج  موس  راشبآ  نابایخ  هدایپ  رباع  ییاوه  لپ  ثادحا  - 4

لایر غلبم 875,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 
هدرپس هام و  یارجا 3  تدم  لایر و  هیلوا 12,000,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-42-176  ) رگراک نابایخ  لباقم  بیرج  رازه  نابایخ  یاه  نادرگربرود  ثادحا  - 5

لایر غلبم 600,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  نارمچ  هارگرزب  یادتبا   :: سردآ سردآ

03134593737 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم ردرد   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات ییاج   ییاج هباج   هباج تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ - - 22 یگنهرف   یگنهرف هعومجم   هعومجم ثادحا   ثادحا - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ردرد   ناونع   ناونع   55 ناونع : : ناونع
یاه یاه نادرگربرود   نادرگربرود ثادحا   ثادحا - - 55 راشبآ   راشبآ نابایخ   نابایخ هدایپ   هدایپ رباع   رباع ییاوه   ییاوه لپلپ   ثادحا   ثادحا - - 44 نابایخ   نابایخ ینایم   ینایم ژویفر   ژویفر یهدناماس   یهدناماس رتمولیک  33 - - رتمولیک یتظافح   یتظافح هقلح   هقلح

نابایخ نابایخ

147147
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6392661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  رورس  میات  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000421 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1402/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393053 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 G10 رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس هوجو  زکرمت   150100004101087833120113IR ابش هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  ار  راک  عاجرا  دنیارف  نیمضت  دنناوتیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  نامزاس  نیا  لیوحت  دادرارق  یاضما  اب  نامزمه  ار  یزیراو  شیف  لصا  زیراو و  یزکرم  کناب  دزن  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب  ریذپدیدجت و  یاهیژرنا 
10:00 تعاس : 1402/05/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تنواعم

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس میات   میات هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 148148

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001645000078 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33832301-013  ، 33827001-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33827007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6393305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب الاک  لاسرا.دامن  لصاح  سامت  هرامش 03137108647  اب  یراذگ  تمیق  تهج.تاحیضوت  لودج  اب  قباطم   HP رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمان  هدهع 

1101003471000816 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

Proliant DL380 Gen10 Memory 16x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب رمعلا  مادام  یتناراگ  یارادو  ناسکی  یگمهو  هدنزاسورودنو  (Original Pack) یلصا یدنب  هتسب  یاراد  قوف  یاهمر  هیلک  ( Memory Kit (P00924-B21

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37108746-031  ، 32218812-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 150150

HPHP  رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  رورس  مر  ددع  دیرخ 48  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000243 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یتناراگ و  یاراد  ، لانیجروا دیاب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  خروم 1401/12/28 و  هبنش  ات  رثکادح  یروف و  الاک  لیوحت 

دشاب خیرات 1401  هب  دیاب  یم  روتکاف  یراوس و  وردوخ  اب  یراک و  زور  تخادرپ 45 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6391789 تازیهجت  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6391826g9 رورس یور  رب  بصن  هارمه  هب   Hp32 مر  , Hp 1.2 دراه هحفص 111)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6392113 قاتا  لوا  زاف  هحفص 12)تخاس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یارب6392266 هکبش  رازبا  هبعج  روتینام - - چیئوس سنسیال - روتینام - - دروبیک سوام و   - تنیالک رورس -
رورس دراه  نفلت - یشوگ  نیبرود -  سا - یپ  وی  یا - ما  چا د  لباک  رورس - قاتا 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباج6392519 تهج  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  یگنهرف 2 - هعومجم  ثادحا  - 1 لماش :  هصقانم  رد  ناونع   5
نابایخ 4- ینایم  ژویفر  یهدناماس  رتمولیک 3 - یتظافح  هقلح  ریسم  رد  بآ  تاسیسات  ییاج 

نابایخ یاه  نادرگربرود  ثادحا  راشبآ 5 - نابایخ  هدایپ  رباع  ییاوه  لپ  ثادحا 

هحفص 111) رورس  ( رورس

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

تسویپ6392661 لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  رورس  میات  هاگتسد  هحفص 111)2  رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط اقیقد   اقیقد رورس   رورس مرمر   ددع   ددع   4848 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تازیهجت6392918 تخاس و  ریز  هکبش و  هزوح  ناربراک ، متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
رورس

هحفص 30) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6392931 تخاسریز  ، یزاجم یاهرورس  رورس و  لیم  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6393053G10 رورس دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 111)هصقانم  رورس  ( رورس

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

تسویپ6393176 قباطم  رورس  هحفص 111)دراه  رورس  ( رورس

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

6393305HP رورس هحفص 111)مر  رورس  ( رورس

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

تسویپ6393357 تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  رورس  مر  ددع  هحفص 111)دیرخ 48  رورس  ( رورس

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6391928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...درب - روسنادنک نف  - همست تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001403 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

همست الاک :  مان 
مرگولیک 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
DAIKIN|TCM80005e| هلول لخاد  هلول   | روسنادنک الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رادروتوم روسرپمک  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
اوه رتلیف  الاک :  مان 

ددع 210 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ینف تاصخشم  مالقا و  هدهاشم  تهج  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

درب6391928 - روسنادنک نف  - هحفص 116)همست روسنس  ( روسنس

درب درب -- روسنادنک روسنادنک نفنف   -- همست همست ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6391789 تازیهجت  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6392062 – nvr ریواصت طبض  هاگتسد  هتسب (  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت 
 ( رواپ تکوس -  هکبش -  لباک  کر –  چیئوس –  ارت –  دراه 8  نیبرود – 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6392173POE چیئوس هاگتسد  لیوحت 16  هحفص 12)یرادیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یارب6392266 هکبش  رازبا  هبعج  روتینام - - چیئوس سنسیال - روتینام - - دروبیک سوام و   - تنیالک رورس -
رورس دراه  نفلت - یشوگ  نیبرود -  سا - یپ  وی  یا - ما  چا د  لباک  رورس - قاتا 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6392644 لیاف  ربارب   NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   poe16 چیئوس هاگتسد  هحفص 55)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6392868 چیئوس POE و  رتویپماک و  هحفص 55)سیک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم 63930509300 وکسیس  چیئوس  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

639306448port, 24port) 9200  ) لدم وکسیس  چیئوس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 12)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6392087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا لیوحت  دشاب  یم  تسیل  یراذگراب  یراذگ و  تمیق  هب  فظوم  هدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  تامدخ  الاک و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرادرهش 

1101005658000065 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یم یرادرهش  رابنا  لیوحت  دشاب  یم  تسیل  یراذگراب  یراذگ و  تمیق  هب  فظوم  هدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  تامدخ  الاک و  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  هتساوخ  طیارش  نتشاد  ددجم و  راذگراب  تسویپ و  یاهلیاف  هعلاطم.دشاب 

7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  یزکرم  یرادرهش  اروش  نادیم  نامرک  رهش  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32268351-034  ، 32268350-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32235114-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6391875 تسارح  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6392062 – nvr ریواصت طبض  هاگتسد  هتسب (  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت 
 ( رواپ تکوس -  هکبش -  لباک  کر –  چیئوس –  ارت –  دراه 8  نیبرود – 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکاب6392087 /dynadish ویدار کنیل  /cat6 sfp out door هکبش لباک  /QRT-5-ac ویدار کنیل 
 ... هکبش و چوس  یناراب 50*50/

هحفص 118) چوس  ( چوس

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

یارب6392266 هکبش  رازبا  هبعج  روتینام - - چیئوس سنسیال - روتینام - - دروبیک سوام و   - تنیالک رورس -
رورس دراه  نفلت - یشوگ  نیبرود -  سا - یپ  وی  یا - ما  چا د  لباک  رورس - قاتا 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هراک6392324 دنچ  هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6392517 هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6392583( چوس لباک -   HBA تراک چوس ، نس   ) تازیهجت هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 ...  ... وو هکبش   هکبش چوس   چوس //5050 ** 5050 یناراب   یناراب سکاب   سکاب //dynadishdynadish ویدار   ویدار کنیل   کنیل //cat6  sfp cat6  sfp out doorout door هکبش هکبش لباک   لباک //QRT-5-acQRT-5-ac ویدار ویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6392644 لیاف  ربارب   NSW2010-16T2GC-POE-IN لدم لاناک   poe16 چیئوس هاگتسد  هحفص 55)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا6392742 رتمویسناتپ  دیلک )  ) چوس راد -  تهج  لرتنک  ریش  لیوک  هحفص 49)هعومجم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6392868 چیئوس POE و  رتویپماک و  هحفص 55)سیک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتوم6393409 رتراتسا  هدننک  لرتنک  وردوخ - روتوم  تراتسا  - یکیرتکلا رتمویسناتپ  دیلک )  ) هحفص 55)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6392663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هناماس رد  تسویپ  یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  لماک ....  یدحاو  کی  یریوصت  نوفیآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000700 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریوصت یتوص و  برد  گنز  الاک :  مان 

ددع 175 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 

07731682978 سکفلت :  نیورپ  دیرخ :  سانشراک 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682978-0773  ، 31682978-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم لماک ....  ....  لماک یدحاو   یدحاو کیکی   یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ ناونع : : ناونع 155155

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

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

زا 133 ھحفص 120 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000017000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393091 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا  یرنهو  یگنهرف  عمتجم  یقیسوم  رتائت و  یاهنلاس  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یتوص  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
178,278,669,600 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,913,933,480 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  یم  نیمات  هیمورا  یرنه  یگنهرف و  عمتجم  هژورپ  هب  طوبرم  هرامش 1703067047  حرط  لحم  زا  روبزم  هژورپ  رابتعا  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1402/04/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط - یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  - کلملا لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم   ، 1149943381 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینارمع یاه  هژورپ  رب  تراظن  هرادا  عبانم - تیریدم و  هعسوت  تنواعم  موس -

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6392663 . هناماس رد  تسویپ  یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  لماک ....  یدحاو  کی  یریوصت  هحفص 120)نوفیآ  توص  ( توص

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

یگنهرف6393091 عمتجم  یقیسوم  رتائت و  یاهنلاس  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت
یرنهو

هحفص 120) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرنهو یرنهو یگنهرف   یگنهرف عمتجم   عمتجم یقیسوم   یقیسوم وو   رتائت   رتائت یاهنلاس   یاهنلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 133 ھحفص 121 
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6391906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدکدوش هعلاطم  تقداب  تاحیضوت  / تسویپ قبط  سنالوبما  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09368470549 خیش سدنهمددرگ  یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 

1101050259001723 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هئارا ، ههام 2 روتکاف هیوست  دشاب ،  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنالوبما سنالوبما روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 157157

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

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

زا 133 ھحفص 122 
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6391907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدکدوش هعلاطم  تقداب  تاحیضوت  / تسویپ قبط  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09368470549 خیش سدنهمددرگ  یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 

1101050259001722 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هئارا ، ههام 2 روتکاف هیوست  دشاب ،  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

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

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

زا 133 ھحفص 123 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3684725
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ej4kx48ze5gla?user=37505&ntc=6391907
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6391907?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6391948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم زاین  دروم  الاک  ملق  تسیل 7 تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

55122398 تخادرپو یلام  ثحابم 
1101001338000399 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CRT روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هجوت  تسویپ  :: ه  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09123152902 ثحابم 

یراک هام  ود  تخادرپ 

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

55124385-021  ، 55122300-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 159159

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

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

زا 133 ھحفص 124 
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درجورب نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6391978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگاو ریغ  دحاو  یرتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090483000078 زاین :  هرامش 

درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  دشابیم  یتسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  مالقا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916838189 یتسپ :  دک  درجورب ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  نامتخاس  باون  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42512931-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42539001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگاو ریگاو ریغ   ریغ دحاو   دحاو یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 160160

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

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

زا 133 ھحفص 125 
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ناتسدرک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000128 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
(All in One  ) ناو نیا  لآ  رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

یصخش رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 3  ددرگ  . هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  رتویپماک .  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000814 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

گولانآ هب  لاتیجید  لدبم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 162162

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RAPOO سوم دروبیک و  روتینام 22  ید 240  سا  سا  نیرگ  رواپ 430   510 دربردام  I3 وی یپ  یس  مر 6  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000405 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6392970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  نیا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.تسویپ  حرش  ربارب  روتینام  هاگتسد  دیرخ 15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001261000169 زاین :  هرامش 
ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  نیا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.تسویپ  حرش  ربارب  روتینام  هاگتسد  دیرخ 15  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881837357 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  خ  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294295-066  ، 43229987-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43229986-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RAPOORAPOO سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک   2222 روتینام   روتینام   240240 یدید   ساسا   ساسا   نیرگ   نیرگ   430430 رواپ   رواپ   510510 دربردام دربردام   I3I3  ویوی یپیپ   یسیس     66 مرمر   سیک   سیک ناونع : : ناونع 163163

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد 1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0140145 هرامش   - monitor screen touch - pro face تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000892 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتینما روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

01401450140 145 یاضاقت   یاضاقت هرامش   هرامش  -  - monitor screen touch -  pro facemonitor screen touch -  pro face ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 133 ھحفص 129 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3686540
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3ld3nbgk6rx52?user=37505&ntc=6393217
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6393217?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب سوام  ددع  هس   - رنکسا هاگتسد  کی   - دروبیک هاگتسد  هس   - روتینام هاگتسد  هس   - هطوبرم تاقلعتم  اب  سیک  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش 

1101007014001312 زاین :  هرامش 
( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

StarTech|SAT3540U3ER  | کسید دراه  هداتسیا ) سیک   ) سیک روات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6391875 تسارح  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنالوبما6391906 هحفص 121)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6391907 مئالع  هحفص 121)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6391948CRT هحفص 121)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ریگاو6391978 ریغ  دحاو  یرتویپماک  هحفص 121)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

یارب6392266 هکبش  رازبا  هبعج  روتینام - - چیئوس سنسیال - روتینام - - دروبیک سوام و   - تنیالک رورس -
رورس دراه  نفلت - یشوگ  نیبرود -  سا - یپ  وی  یا - ما  چا د  لباک  رورس - قاتا 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 121)هنایار6392267 روتینام  ( روتینام

ددع ددع هسهس   رنکسا -  -  رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دروبیک -  -  دروبیک هاگتسد   هاگتسد هسهس   روتینام -  -  روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   هطوبرم -  -  هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   سوام   سوام
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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

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

کسید6392330 دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  روتینام و  ، هتسبرادم هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

فراصم6392577 بآ و  عبانم  شیاپ  یا  هراوهام  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 8)یحارط و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6392740 هحفص 121)سیک  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6392871 روتینام 22  ید 240  سا  سا  نیرگ  رواپ 430   510 دربردام  I3 وی یپ  یس  مر 6  سیک 
RAPOO سوم و 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6392970 هاگتسد  هحفص 121)دیرخ 15 روتینام  ( روتینام

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

یاضاقت 63932170140145 هرامش   - monitor screen touch - pro face(121 هحفص روتینام  ( روتینام

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

6393400 - دروبیک هاگتسد  هس  روتینام -  هاگتسد  هس  هطوبرم -  تاقلعتم  اب  سیک  هاگتسد  هس  دیرخ : 
تسویپ حرش  هب  سوام  ددع  هس  رنکسا -  هاگتسد  کی 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

نامزاس6391875 تسارح  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6391947 هتسبرادم و  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کسید6392330 دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  روتینام و  ، هتسبرادم هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شفنب6392413  8TBWD دراه - لسکیپاگم هلاناک 8   NVR32(82 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسی6392865 رادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 82)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6392960DS- لدم هتسبرادم  نیبرود  .ددع  4 دادعت هب   DS-2CD1143Go-iUF هتسب رادم  نیبرود 
ددع 6 دادعت هب  .2cD2T43G2-21

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6393340NVR هحفص 82)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6391861 هناخباتک  رازفا  هحفص 30)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6392121 هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، یراذگاو 
دوخ

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یارب6392266 هکبش  رازبا  هبعج  روتینام - - چیئوس سنسیال - روتینام - - دروبیک سوام و   - تنیالک رورس -
رورس دراه  نفلت - یشوگ  نیبرود -  سا - یپ  وی  یا - ما  چا د  لباک  رورس - قاتا 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6392333Smart one Dispatcher: (Smart one Dispatch server رازفا مرن  دیرخ  مالعتسا 
(software, license includes1 clients, 1gateway, 1 repeater

هحفص 30) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا6392443 یلام و  نویساموتا  متسیس  یزاس  هچراپکی  عماج  رازفا  هحفص 30)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایغ6392453 روضح و  رازفا  مرن  زا  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6392471 طیارش  قبط  قالط  شهاک  رازفا  مرن  زا  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6392484 طیارش  قبط  هداوناخ  هبش  رازفا  مرن  زا  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6392521 هکبش  یرازفا و  تخس  ، یرازفا مرن  یرادهگن  وریمعت  ، هحفص 30)ینابیتشپ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتافد6392553 ییامآ  هداد  دنمشوه  رازفا  مرن  هحفص 30)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعبات6392683 یاه  یرادنامرفو  یبونج  ناسارخ  یرادناتسا  لاترپ  هحفص 30)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6392744 هچراپکی  رازفا  مرن  لنسرپ و  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6392792UTM( تسویپ طیارش  قبط  ) تادیدهت هچراپکی  تیریدم  متسیس  لاوریاف و  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6392931 تخاسریز  ، یزاجم یاهرورس  رورس و  لیم  هحفص 30)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگدید6392974 یرازفا  مرن  هعومجم  متسیس  ریز  راهچ  لسن  هحفص 30)رغت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6393245 هیشاح  ریغ  یا و  هیشاح  کراپ  دنمشوه  تیریدم  رازفا  هحفص 30)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتنیالک6393288 هیاپ  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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