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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 51

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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 108108))

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

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

زا 104 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( 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 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 9  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

150-66-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

thrw.ir :: عبنم :: 1402/01/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش اب  تیحالص  دجاو  رواشم  هب  ار  تاعالطا  تینما  نیمأت  هکبش و  یربهار  تیریدم و  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  نارهت  یا  هقطنم  بآ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو   RFQ و RFP دانسا رد  جردنم 

لایر دروارب 13.650.000.000 

هبتر 5 لقادح  ینابیتشپ -  تامدخ  هبتر 4  لقادح  تاطابترا -  تالعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  رواشم  هبتر 4  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک عاجرا  دزآ  تیفرظ  یروهمج -  تسایر  یاتفا  زوجم  تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما 

:: 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

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم دید  زا  لوا  هارمه  دنرب  زا  یهاگآ  شیاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81712581 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف )سکف زرواشک مناخ   ) m.mirzaagha@mci.ir-s.keshavarz@mci.ir :: لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

نایرتشم نایرتشم دید   دید زازا   لوا   لوا هارمه   هارمه دنرب   دنرب زازا   یهاگآ   یهاگآ شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

401-187 :: یهگآ یهگآ هرامش   هخرومهرامش حبص  تعاس 8   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tender.nww.ir :: عبنم هخرومعبنم حبص  تعاس 8   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393480 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1402/01/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سننیاف شور  هب  یلام  نیمات  اب  ناجنز  رهش  بآ  تاسیسات  نویساموتا  اداکسا و  دنمشوه  هناماس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  600,000,000,000 دروآرب :

دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  اه  یهگآ  هیلک  هنیزه 

یتعنص و نویساموتا  هتشر  ریز  ندعم ،  تعنص و  یراکنامیپ  هتشر  یتعنص ،  نویساموتا  هتسر  رد  عون 2  لقادح   EPC تخاس حرط و  تیحالص  همانیهاوگ 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  تارباخم  گنیچاپسید و  ای  یتعنص  نویساموتا  یا  هرواشم  یصصخت 

 ، 4514868906 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  مئاق ،  رذگریز  لپ  بنج  ینیوآ ،  یضترم  دیس  دیهش  راولب  نمهب ،  نابوتا 22  ناجنز ،   • :: سردآ سردآ
024-33027127 سامت :  هرامش 

02433027127 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سننیاف سننیاف شور   شور هبهب   یلام   یلام نیمات   نیمات اباب   رهش   رهش بآبآ   تاسیسات   تاسیسات نویساموتا   نویساموتا وو   اداکسا   اداکسا دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

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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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003203000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393783 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیباک لماش  هاگتسد  یزادنا  هار  هب  طوبرم  تازیهجت  ریاس  بالضاف و  هکبش  یرتموئدیو ) تابر   ) یسرزاب هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد کی  دیرخ  هیهت و  نو ، یوردوخ  یور  GPS و ...  رطخ ،)  ) نادرگ غارچ  کبس ، لیقثرج  قرب ، روتوم  تابر ، لرتنک  لماک  تازیهجت  متسیس و  روتارپا ، صوصخم 
هاگتسد زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  یشزومآ  هرود  یرازگرب  و  هرامش 7 ) تسویپ   ) ینف تاصخشم  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هاگتسد و  بصن  تهج  نو  یوردوخ 

.رادیرخ  ناگدنیامن  یارب 
نیوزق  ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لماش هاگتسد  یزادنا  هار  هب  طوبرم  تازیهجت  ریاس  بالضاف و  هکبش  یرتموئدیو ) تابر   ) یسرزاب هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
کی دیرخ  هیهت و  نو ، یوردوخ  یور  GPS و ...  رطخ ،)  ) نادرگ غارچ  کبس ، لیقثرج  قرب ، روتوم  تابر ، لرتنک  لماک  تازیهجت  متسیس و  روتارپا ، صوصخم  نیباک 

زا یرادهگن  یرادرب و  هرهب  یشزومآ  هرود  یرازگرب  و  هرامش 7 ) تسویپ   ) ینف تاصخشم  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هاگتسد و  بصن  تهج  نو  یوردوخ  هاگتسد 
.رادیرخ  ناگدنیامن  یارب  هاگتسد 
23,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,175,000,000 نیمضت :  غلبم 
بوصم 1394  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 

09:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ   ، 3415933648 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف هکبش   هکبش یرتموئدیو ) ) یرتموئدیو تابر   تابر  ) ) یسرزاب یسرزاب هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 44

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

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

151-400 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  لیطعت و  یاهزور  زا  ریغ  هب   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/12/24

arpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یمیشورتپ  عمتجم  ( LLDPE  ) یطخ کبس  نلیتا  یلپ  و  ( PP  ) نلیپورپ یلپ  یاهدحاو  ردورتسکا  لرتنک  یاهمتسیس  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ ینایاپ  ینف  کرادم  هئارا  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  تست ،  تازیهجت ،  نیمأت  دیرخ و  یسدنهم  اب  طبترم  یاهتیلاعف  هیلک  ماجنا 

لایر  500.000 دانسا : دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همان تنامض  ای  یکناب و  ینیمضت  کچ  هئارا  ای  هراشالا و  ردص  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  زیراو  لباق  یداهنشیپ  لک  غلبم   5: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

یکناب
هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  تخادرپ 

دروآرب اهنامیپ و  روما  رتفد  دنزاش -  یمیشورتپ  عمتجم  درجورب -  هداج  رتمولیک 22  کارا -  مرف : لیمکت  کرادم و  لیوحت   :: سردآ سردآ

08632633180  - 95 یلام : دحاو  08632633163 و   - 65 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

151-400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6393991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(LLDPE  ) یطخ کبس  نلیتا  یلپ  و  ( PP  ) نلیپورپ یلپ  یاه  دحاو  ردورتسکا  لرتنک  یاه  متسیس  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش یمیشورتپ  عمتجم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( LLDPELLDPE  ) ) یطخ یطخ کبس   کبس نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ وو   ( ( PPPP  ) ) نلیپورپ نلیپورپ یلپ   یلپ یاهدحاو   یاهدحاو ردورتسکا   ردورتسکا لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 55

(( LLDPELLDPE  ) ) یطخ یطخ کبس   کبس نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ وو   ( ( PPPP  ) ) نلیپورپ نلیپورپ یلپ   یلپ یاه   یاه دحاو   دحاو ردورتسکا   ردورتسکا لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 66

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001092769000211 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/02/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394690 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ  عمج  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاجم تیفرظ  اب  یتعنص  نویساموتا  متسیس  ای  ندعم و  تعنص و  هبتر 5  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 

47,466,767,714 یلام :  دروآرب 

 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,373,338,386 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سنارفنک نلاس  ، موس هقبط  کالپ 160، کارا ،  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت  ، 1583718957 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091504000283 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/02/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یم توعد  لایر ) نویلیم  دصتشه  درایلیم و  راهچ  )000/000/800/4  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت 
رد جردنم  تادنتسم  روکذم و  کرادم  ریوصت  یبایزرا ،  هدش  لیمکت  یاهمرف  ار و  دوخ  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن ، 

.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تارباخم بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ییاجباج   ییاجباج یروآ   یروآ عمج   عمج هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 77

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

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

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

401/27 :: 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

6393786 :: هرازه هرازه خروم 22/1/1402دکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1402/01/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن هژورپ  تهج  لب  یسکلفو  لتکیپ  ، تاقلعتم اب  رک  48و142  یرونربیف لصفم  هلول  تسب  ، تسپ هلول  ، نلیتا یلپ  هلول  یرون ، تسپ  هبعجدیرخ  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

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Smart container P22 Tracker-pyla یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81712581 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.pashaian@mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبلب یسکلفو   یسکلفو لتکیپ   لتکیپ ،، تاقلعتم تاقلعتم اباب   رکرک     142142 وو 4848 یرونربیف یرونربیف لصفم   لصفم هلول   هلول تسب   تسب ،، تسپ تسپ هلول   هلول ،، نلیتا نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یرون ، ، یرون تسپ   تسپ هبعجدیرخ   هبعجدیرخ ناونع : : ناونع 99

Smart container P22  Tracker-pylaSmart container P22  Tracker-pyla ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001090378000364 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394012 :: هرازه هرازه :: 1402/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  رامآ  تیریدم  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 ( هصقانم طیارش  رد  جردنم  یصاصتخا  ینف و  طیارش  قبط  افرص  تاعالطا (  یروانف  رامآ  تیریدم  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  ناهفصا -   ، 8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

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

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

2001004542000146 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394026 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم  قبط  ناتسا  حطس  شنادراک  یا و  هفرح  ینف  یاه  ناتسرنه  تهج  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاصخشم قبط  ناتسا  حطس  شنادراک  یا و  هفرح  ینف  یاه  ناتسرنه  تهج  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسویپ  طیارش  تاصخشم و  قبط  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/04/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نوتسیب 3 نابایخ  بیغتسد -  راولب   ، 9185815761 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف رامآ   رامآ تیریدم   تیریدم رتنس   رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001168000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394781 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2 درکرهش یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  لاقتنا  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تارباخم تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,090,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   729,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:30 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تارادا عمتجم  ناماس - هزاورد   ، 8818613337 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

تاعالطا6393473 تینما  نیمأت  هکبش و  یربهار  تیریدم و  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایرتشم6394277 دید  زا  لوا  هارمه  دنرب  زا  یهاگآ  هحفص 5)شیاپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش6394794 لنسرپ  ینامرد  یلیمکت  همیب  یراذگاو  لماش : هدیازم  ناونع  هصقانم و 2  ناونع   3
 .... هداوناخ و کراپ  یزاسهب  یزاسزاب و  هژورپ  یارجا  هتسباو -  یاهتکرش  اهنامزاس و  و 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یرون   یرون ربیف   ربیف لاقتنا   لاقتنا طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050272000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1402/01/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394086 :: هرازه هرازه :: 1402/01/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا  یروانف  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,910,830,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  تیالو - نادیم  لباب -  ، 4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6394101 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ )  یا (  هشیش  ردوپ  رنیت و  یکیفارت ،  درس  گنر  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

.دوب  دهاوخ  یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  دنجریب )  ناتسرهش  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  رابنا  لیوحت (  لحم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,237,760,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,012,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

12:00 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرافغ 25 شبن  یرافغ  راولب   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

 ( ( دیبسالگ دیبسالگ یایا (  (  هشیش   هشیش ردوپ   ردوپ وو   رنیت   رنیت یکیفارت ،  ،  یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 104 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mqvdeb6727wpz?user=37505&ntc=6394086
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394086?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kjh4nh3f639j5?user=37505&ntc=6394101
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394101?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

2001001221000286 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394711 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا  ناتسرهش  یاه  یدورو  یهدناماس  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیمورا  ناتسرهش  یاه  یدورو  یهدناماس  یزاس و  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
79,407,418,797 یلام :  دروآرب 

لایر   3,970,370,940 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب   ، 5719877164 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ 

:: 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

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000437 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394758 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 10  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دشاب ) یم  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  دشاب و  یم  یضرف  یباختنا  دک  ناریا 

20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سابعردنب کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -   ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش یاه   یاه یدورو   یدورو یهدناماس   یهدناماس وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1616

poepoe وو   هیاپ   هیاپ اباب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 104 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003283000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6394095 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  یاه  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ؛ یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هتسبرادم یاه  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ؛ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب   ، 1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدکاپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/24  زا   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو یاهتکرش  اهنامزاس و  یرادرهش و  لنسرپ  ینامرد  یلیمکت  همیب  یراذگاو  لماش : هدیازم  ناونع  هصقانم و 2  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ملعم هداوناخ  کراپ  یزاسهب  یزاسزاب و  هژورپ  یارجا 

کی هقطنم  نامتخاس  نفلت  نیبرود ،  هکبش  یشک  لباک  زیهجت  هژورپ 
یزور هنابش  هناخوراد  یور  هبور  ناگدازآ  نادیم  تشدکاپ  رد  عقاو  یمومع  گنیکراپ  تهج  نیمز  هعطق  کی  هراجا 

( یلحاس یعونصم و  نمچ  نیمز   ) بالقنا کرهش  تشدکاپ  رد  عقاو  یشزرو  هعومجم  باب  کی  هراجا 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02128425722 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ؛ ؛ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

 - - هتسباو هتسباو یاهتکرش   یاهتکرش وو   اهنامزاس   اهنامزاس وو   یرادرهش   یرادرهش لنسرپ   لنسرپ ینامرد   ینامرد یلیمکت   یلیمکت همیب   همیب یراذگاو   یراذگاو لماش : : لماش هدیازم   هدیازم ناونع   ناونع   22 وو   هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع
 ....  .... وو هداوناخ   هداوناخ کراپ   کراپ یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا

1919

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

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

زا 104 ھحفص 15 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرادرهش6394086 تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  هحفص 12)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسا6394696 زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6394758poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 12)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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

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

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

6393513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکودار  cnc زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  تامدخ  ناونع : 

14014828 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکودار سکودار   cnccnc زاگاوه   زاگاوه شرب   شرب هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد رازبا   رازبا رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 104 ھحفص 16 
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ناتسزوخ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی کارتشا  اب   CORPORATE-SD هخسن شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  رازفا  مرن  دیرخ  زاین  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  تاصخشم  دراوم و  ریاس  هارمهب 

1101001272000014 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادعت 256 دادعت : 

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

 . دوش تیاعر  مزال  دراوم  تسویپ  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135693314 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یوربور  یتخت - مویداتسا  تشپ  - هاگشناد هکلف  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533142-061  ، 33331104-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33366572-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  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 11 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد یاه  تکرش  هب  تمیق  مالعتسا  بلاق  رد  ار  دوخ  ( IT  ) تاعالطا یروانف  هورگ  تامدخ  زا  یشخب  دراد  دصق  کرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  تسویپ  دانسا  طیارش و  قبط  تیحالص 

1101001232000036 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

.دنشاب یم  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  تروص  هب  ماعتسا  دانسا  کرادم و  هیلک  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714799669 یتسپ :  دک  یا ،  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - هاگشیالاپ یبرغ  علض  نزراولب - - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370135-083  ، 38374145-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38370203-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمهب هارمهب هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا اباب     CORPORATE-SDCORPORATE-SD  هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ زاین   زاین دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تاصخشم   تاصخشم وو   دراوم   دراوم ریاس   ریاس

2 12 1

(( ITIT  ) ) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هورگ   هورگ تامدخ   تامدخ زازا   یشخب   یشخب ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 104 ھحفص 17 
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ناجنز ناتسا  یکشزپماد  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 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

6393563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیراورم erp

1101004011000131 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یکشزپماد  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 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33016261-024  ، 33772401-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33772075-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیراورم دیراورم erperp  هناماس هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 104 ھحفص 18 
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نیوزق ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیرعت ، راکدوخ عاجرا  تیلباق  ، رایتخا ضیفت  ناکما  ، دودحمان فیرعت  تیلباق  اب  بوتحت  هتفرشیپ  یرادا  نویساموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامزاسوگتفگوزاس مرف  لوژام  ، تاسلج میظنت  ، لیمیا

1101000030000014 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوژام ، تاسلج میظنت  ، لیمیا فیرعت  ، راکدوخ عاجرا  تیلباق  ، رایتخا ضیفت  ناکما  ، دودحمان فیرعت  تیلباق  اب  بوتحت  هتفرشیپ  یرادا  نویساموتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامزاسوگتفگوزاس مرف 

3414818871 یتسپ :  دک  لحاس ،  هارراهچ  دابآ ) ثایغ  ) ناگدازآ راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691397-028  ، 33691400-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33691401-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میظنت میظنت ،، لیمیا لیمیا فیرعت   فیرعت ،، راکدوخ راکدوخ عاجرا   عاجرا تیلباق   تیلباق ،، رایتخا رایتخا ضیفت   ضیفت ناکما   ناکما ،، دودحمان دودحمان فیرعت   فیرعت تیلباق   تیلباق اباب   بوتحت   بوتحت هتفرشیپ   هتفرشیپ یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ناونع : : ناونع
ینامزاسوگتفگوزاس ینامزاسوگتفگوزاس مرف   مرف لوژام   لوژام ،، تاسلج تاسلج

2424

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

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

زا 104 ھحفص 19 
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک هخسن   Ransompod رازفا جابدض  رورس و  هخسن   Ransompod رازفا جابدض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000415 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قابطنا رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

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

رد دنیامن  زاین  تسویپ  ار  یداهنشیپ  یالاک  لماک  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  ناگدنشورف  دشاب و  یم  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تشاد دهاوخن  یضارتعا  هنوگچیه  قح  در و  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197287-076  ، 33675568-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32194097-076 :: 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 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

6393716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004360000026 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هدننک  تکرش  یقیقح  صاخشا  یارب  یتایلام  هسانش  دک  نتشاد   :: 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

تنیالک تنیالک هخسن   هخسن   RansompodRansompod  رازفا رازفا جابدض   جابدض وو   رورس   رورس هخسن   هخسن   RansompodRansompod  رازفا رازفا جابدض   جابدض ناونع : : ناونع 2525

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم  bpms رتسب رب  داینب  یاه  دنیارف  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004553000034 زاین :  هرامش 

ناگبخن یلم  داینب  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

1unn دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457893111 یتسپ :  دک  ناگبخن ،  یلم  داینب  یکدور  باون و  نیبام  یدازآ  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63478107-021  ، 63478000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66917166-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

x-keys-xke-64-jog-t-bar-usb-replay-controller لدم سکینیو  نشیمولسا  تومیر  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004958000113 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رلرتنک دیر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زادعب  هجو.تسا  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه  -- تسا لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  دیرخ  تساوخرد  - تسا دیرخ  تهجافرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تعاس  حارج 09131081600 سدنهم  ینف  سانشراک  - دوشیم تخادرپ  زور  ات 20  نیب 15  الاک  لیوحت  سانشراک و 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوجوم دوجوم   bpmsbpms رتسب   رتسب ربرب   داینب   داینب یاه   یاه دنیارف   دنیارف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2727

x-keys -xke-64- jog- t-bar-usb- replay-controllerx-keys -xke-64- jog- t-bar-usb- replay-controller لدم لدم سکینیو   سکینیو نشیمولسا   نشیمولسا تومیر   تومیر ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 104 ھحفص 21 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3687160
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tkffds6szrz92?user=37505&ntc=6393766
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6393766?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3686477
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zxsj9vrp24fje?user=37505&ntc=6393979
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6393979?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

6394144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AG530 , AG510 لدم  apkgate لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000229 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 AG530 لدم  apkgate لاوریاف ددع  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

AG510 لدم  apkgate لاوریاف ددع   1

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط   TS CLIENT رازفا مرندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000113 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپروتکاف هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدروم  الاک  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  یریگراب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطق  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  دشابیم  یراک  هتفهود  تدمبداتو  الاک  تفایردزا 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32519932-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AG530 ,  AG510AG530 ,  AG510 لدم   لدم   apkgateapkgate لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2929

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط   TS CLIENTTS CLIENT رازفا رازفا مرندیرخ   مرندیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 104 ھحفص 22 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3687618
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9gq2gl88csyja?user=37505&ntc=6394144
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394144?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688065
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zl5ku8f38rmw3?user=37505&ntc=6394302
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394302?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ورین 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 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

6394314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  اضما  رهم و  لیاف 

1101000002000134 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  اضما  رهم و  لیاف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ اضما   اضما وو   رهم   رهم لیاف   لیاف یصاصتخا ) ) یصاصتخا یاه   یاه رورس   رورس هراجا   هراجا  ) ) بوبو ینابزیم   ینابزیم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3131

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

6394433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  ) دروبشاد یبناج  یاهرازبا  اب  مجرذآ  هناماس  دروبشاد  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101090345000259 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تنوف رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 12 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینآ لیوحت 

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس دروبشاد   دروبشاد هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232

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

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

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

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

6394455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط   ( فا 200  ) تیگ یتروف  لدم  لاوریافدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000114 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپروتکاف هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدروم  الاک  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  یریگراب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطق  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  دشابیم  یراک  هتفهود  تدمبداتو  الاک  تفایردزا 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32519932-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

6394497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج قرب  یورین  عیزوت  تکرش  رد  یریگ  هزادنا  یاه  هداد  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط ,  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا 

1101001574000395 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1402/12/29 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  یگرب  ود  لیاف  یرازگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( فافا 200200  ) ) تیگ تیگ یتروف   یتروف لدم   لدم لاوریافدیرخ   لاوریافدیرخ ناونع : : ناونع 3333

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هداد   هداد تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ,  ,  یحارط هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 104 ھحفص 25 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6394502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  هکبش و  - یبناج تازیهجت  - اهرتویپماک زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000281 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازفا تخس  هکبش و  - یبناج تازیهجت  - اهرتویپماک زا  یرادهگن  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6394530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاسریز و  تینما  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000280 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش تخاسریز و  تینما  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش -- یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت -- اهرتویپماک اهرتویپماک زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3535

هکبش هکبش وو   تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 104 ھحفص 26 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6394533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  ینابیتشپ  سنسیال و  نیمات  - گنیندراه - لاوریاف یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000279 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس کی  ینابیتشپ  سنسیال و  نیمات  - گنیندراه - لاوریاف یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا اه و  هناماس  تازیهجت ،  ذوفن  تست  یتینما  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002805 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  مئامض  خرن و  داهنشیپ  گرب  دانسا و  دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش و  هتساوخ  یاه  همانیهاوگ  کرادم و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620038-061  ، 52627742-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات -- گنیندراه گنیندراه -- لاوریاف لاوریاف یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3737

تاعالطا تاعالطا وو   اهاه   هناماس   هناماس تازیهجت ،  ،  تازیهجت ذوفن   ذوفن تست   تست یتینما   یتینما تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 104 ھحفص 27 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  یاه  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000160 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصلح  سامت  یمظان  مناخ  هرامش 88492253  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رازفا رازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قبط   pm10 pm2.5 یطیحم تارذ  یفیک  شیاپ  هاگتسیا  دروم  ود  یربهار  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101000121000156 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اوه هدنیالآ  ریگ  هنومن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/10 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  یاهلیاف  رد  تاحیضوت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218071-034  ، 31218000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یر قرب  دیلوت  تیریدم  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 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

6393871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف هزاس  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000162 زاین :  هرامش 

یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب .دنیامن  یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  دکناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  مالعتسا  گرب  دقاف  تاداهنشیپ 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228015-021  ، 55221460-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطیحم یطیحم تارذ   تارذ یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ هاگتسیا   هاگتسیا دروم   دروم ودود   یربهار   یربهار وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

یزلف یزلف هزاس   هزاس تخاس   تخاس وو   تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(DETECTOR MONITOR (VOITH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000580 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1402/02/10 زاین :  خیرات 

تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/02/10 زاین :  خیرات 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/02/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش ساسارب  یتسیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  یبونج  سراپ  کی ) زاف  یزکرم ( رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دندرگ و  یراذگراب  یتسویپ  تساوخرد 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( DETECTOR MONITOR (VOITHDETECTOR MONITOR (VOITH ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  دروآرب و  مالعتسا و  مرف  قبط  کیفارت  لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  نلاس  زیهجت  روظنم  هب  رگشیامن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ حرش 

1101100060000019 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

Waveshare ( | یموتناوک هطقن   ) QLED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ حرش  ینف و  تاصخشم  دروآرب و  مالعتسا و  مرف  قبط  کیفارت  لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  نلاس  زیهجت  روظنم  هب  رگشیامن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت وو   لرتنک   لرتنک تیریدم   تیریدم گنیروتینام   گنیروتینام نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت روظنم   روظنم هبهب   رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 10  تیاغل  خروم 1401/12/24  زا   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394786 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:30   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دیفس گنر  یلخاد  رون  تدش  صیخشت  روسنس  اب  یفقس  راکوت  دنمشوه  روضح  صیخشت  روسنس  نامتخاس - : یزاس  دنمشوه  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرجنپ برد و  یور  بصن  تهج  راکور  تنگم  روسنس  یریوصت -  یتوص و  یاهمتسیس  یزاگ و  رلوک  لثم  تومیر  یاراد  تازیهجت  لرتنک  تهج   IR هدنتسرف

تسویپ تسیل  قبط   ( دزی یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101003205000180 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی دزی ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: 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  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلخاد یلخاد رون   رون تدش   تدش صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس اباب   یفقس   یفقس راکوت   راکوت دنمشوه   دنمشوه روضح   روضح صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس نامتخاس - : - : نامتخاس یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
راکور راکور تنگم   تنگم روسنس   روسنس یریوصت -  -  یریوصت وو   یتوص   یتوص یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک لثم   لثم تومیر   تومیر یاراد   یاراد تازیهجت   تازیهجت لرتنک   لرتنک تهج   تهج   IRIR هدنتسرف   هدنتسرف دیفس -  -  دیفس گنر   گنر

هرجنپ هرجنپ وو   برد   برد یور   یور بصن   بصن تهج   تهج

4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000632 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
zeta| یکیناکمورتکلا ریژآ   | ریژآ الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09132424062

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشهبیدرا 1402) نیدرورف و  هعبات ( ردانب  رهشوب و  ردنب  یاه  هطوحم  نکاما و  قیرح  ءافطا  تاسیسات  تن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000236 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

ردنب ردنب یاه   یاه هطوحم   هطوحم وو   نکاما   نکاما قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تاسیسات   تاسیسات تنتن   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلگنیرپساو قیرحءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000635 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
چنیا  BAIAN|3  | یناشن شتآ  شاپبآ  لرتنک  ریش  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09132424062

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلگنیرپساو رلگنیرپساو قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرالآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006955 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادشه متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلام  ینف و  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب 

دشاب یم  ملق  لماش 1  اضاقت 
زرواشک 021-83764992 مناخ  دیرخ : سانشراک 

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

83768261-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: 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

مرالآ مرالآ -- رادشه رادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6394630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیلپوک ایرآ  دنرب  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  مامت  اب  لیرزوه  ریاف  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897004203 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لیرزوه  هرقرق  الاک :  مان 

ددع 270 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 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

6394639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  رادشه  لباق  دنمشوه  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091558000085 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  زیر  لاسرا  / تسیمازلا دادرارق  دقع  دیدزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1356667876 یتسپ :  دک  زربلا ،  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  تکرش  یئوچک  نادنز  بنج  یئوجک  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36621090-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36621090-026 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم مامت   مامت اباب   لیرزوه   لیرزوه ریاف   ریاف هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 4949

رادشه رادشه لباق   لباق دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6394252(DETECTOR MONITOR (VOITH(28 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  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 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

6393588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب   vertina vps-16100 تروپ چوس 16 

1101001035000047 زاین :  هرامش 
هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3168738611 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یدازآ -  راولب  زاف 3 - - هشیدنا دیدج  رهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65553553-021  ، 65553552-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65551919-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vertina vps- 16 100vertina vps- 16 100 تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس ناونع : : ناونع 5151

دورهاش دورهاش هقطنم   هقطنم یتفن   یتفن یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف شخپ   شخپ یلم   یلم تکرش   تکرش تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هنایار   هنایار یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  هنایار  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000052 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

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

BIXOLON SRP 350 PLUS II| گنوسماس  | یترارح راون  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
میس اب  |DEATHADDER ESSENTIAL RZ01  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رتم  ST-EX2|1.5| وکیرا |USB |usb 2 لوط شیازفا  لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
(Indoor  ) یلخاد یاضف  | سنزگن  | هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
وکیروا ( | ثوتولب یناهج  لایرس  هاگرذگ   ) USB روتپادآ الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  یراک  زور  دودح 30  یلام  رابتعا  نیمات  .دشاب  یم  یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  هیدیئات  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6393602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکیتورکیم وکیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخادرپ 3 ددرگ  . هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  ...وکیتورکیم .  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101000060000817 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
یرونربیف لباک  هعومجم  الاک :  مان 

مرگولیک 500 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 
یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

یرون ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 
یرون ربیف  دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 
یرون ربیف  دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

هکبش کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
یرونربیف لباک  هعومجم  الاک :  مان 

مرگولیک 8 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 
یرونربیف لباک  هعومجم  الاک :  مان 

مرگولیک 2 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

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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( نارهوخ هژیو  ) رثوک هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004868000024 زاین :  هرامش 
نارهاوخ هژیو  رثوک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/12/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  اهالاک  قیقد  تاصخشم  یارب  افطل  دنا  هدش  باختنا  هباشم  اهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415615458 یتسپ :  دک  نایرون ،  دیهش  هچوک  یلامش  رویرهش  هدفه  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413815-058  ، 32262860-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32427804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6393819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  طقف  ینا  لیوحت  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000233 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ حرش  هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنساتید رتنساتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   طقف   طقف ینا   ینا لیوحت   لیوحت هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 104 ھحفص 40 
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ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس یتسویپ  کرادم  رد  هدش  مالعا  طیارش  تسیل و  قبط  لنپ و ...  چپ  نوتسا ، یک  کنارت 150 ، ، هکبش لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000067 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
HPI| متسیس ایاپ  | یقفا  | هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب طیارش  تیاعر  هناماس ( یتسویپ  کرادم  رد  هدش  مالعا  طیارش  تسیل و  قبط  لنپ و ...  چپ  نوتسا ، یک  کنارت 150 ، ، هکبش لباک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا ناگدننک  تکرش 

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  برغ  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 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

6393854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم نامتخاس  تایلام  هرادا  قرب  تازیهجت  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004605000043 زاین :  هرامش 

( رایرهش  ) نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/17 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق نعت  اه  هدننک  تکرش  تسویپ  لیاف  رد 3 درادناتسا  قبط  درالم  نامتخاس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  قرب و  هکبش و  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تامدخ  تازیهجت و  تسرهف  تامدخ و  ماجنا  درادناتسا  یاه  لیاف.دشابیم  رسیم  لحم  زا  دیدزاب.دامرفب 

3351793551 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  یرادا  کرهش  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65225052-021  ، 65265052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65225162-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . وو لنپ   لنپ چپچپ   نوتسا ، ، نوتسا یکیک   ، ، 150150 کنارت   کنارت ،، هکبش هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

قرب قرب تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 104 ھحفص 41 
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ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6393862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  nsw2010-16t2gc-poe-in لدم  16poe چیوس هاگتسد  دادعت 2  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003624000103 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس  | یریوصت رچیئوس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج سامت  هرامش  یتسپ 6846853334  دک  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  لیوحت  هام و  لقادح 24  ربتعم  تنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09376658864

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3229566-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طسوتم نایدوم  یتایلامروما  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 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

6394132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلحم هکبش  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093385000049 زاین :  هرامش 

طسوتم نایدوم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587773611 یتسپ :  دک  کالپ 314 ،  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88512288-021  ، 88743697-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88512288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

nsw2010 - 16 t2gc-poe- innsw2010 - 16 t2gc-poe- in لدم   لدم   1616 poepoe چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 5858

یلحم یلحم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 104 ھحفص 42 
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ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسلباب یتعنص  کرهش  یهاگراک  عیانص  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001297000177 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپب دروآرب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815813388 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - نشلگ هچوک  شبن  - ناردساپ راولب  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347405-011  ، 33345571-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33345580-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000345 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  هیوست 

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122416-011  ، 33325063-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یهاگراک   یهاگراک عیانص   عیانص یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

یطابترا یطابترا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 104 ھحفص 43 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3687375
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uhjuy4ew76rv5?user=37505&ntc=6394156
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394156?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688045
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hxcdrbxfgljar?user=37505&ntc=6394303
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394303?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک یزاسوراد  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسوراد 1402 هدکشناد  یا  هکبش  یا و  هنایار  یاه  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هیارا  اهب  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091053000006 زاین :  هرامش 

یزاسوراد هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  خسف  هفرط  کی  تروصب  دادرارق  هعومجمریز ، لنسرپ  مادختسا  تروص  رد  نارگراثیا  یمادختسا  هدام 21  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  رهم  هب  روهمم  لیمکت و  یتسویپ  لیاف 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  کرادم  دانسا و 

6714415153 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  راولب  هاگشناد -  نابایخ  ناتسب - ) قاط   ) یدوریش دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276479-083  ، 34276489-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34276483-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6394348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  ربتعم -  یتنراگ  اب   Unmanaged تروپ هکبش 48  چوس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001142000031 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  ربتعم -  یتنراگ  اب   Unmanaged تروپ هکبش 48  چوس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33421747-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402 یزاسوراد   یزاسوراد هدکشناد   هدکشناد یایا   هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا اهب   اهب دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6262

.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ربتعم -  -  ربتعم یتنراگ   یتنراگ اباب     UnmanagedUnmanaged  تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 104 ھحفص 44 
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6394417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب 3*2.5 لباک  هکبش sftp و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000150 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یسم لباک  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لانگیس لباک  الاک :  مان 
رتم 900 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیمورا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2.52 .5 ** قرب  33 قرب لباک   لباک وو     s ftpsftp هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6464

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تفن هعسوت  یسدنهم و  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 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

6394454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ قباطم  الاک  حرش  ریاس  هکبش  چیئوس  نفلت و  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  هزور  رثکادح 30 هیوست  - 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  - 
1101093314000305 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نفلت یشوگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسویپ قباطم  الاک  حرش  ریاس  هکبش  چیئوس  نفلت و  یشوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  هزور  رثکادح 30 هیوست  - 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  - 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88898651-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس وو   نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 6565

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

6394480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  داباهم  ناتسرامیب  یناگیاب  دحاو  یرنویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000218 زاین :  هرامش 

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

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات مدع  تروصرد  تسا  یمازلا  یتسویپ  تاصخشم  تیاعر  - ناتسرامیب برد  لیوحت  - یروف لیوحت  - دشاب مزالزوجم  یاراد  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم ماجنا  ینف  لوئسم  دات  زا  دعب  هام  هس  ات  هتفه  تخادرپ 1 - دش دهاوخ  تدوع  ینف  لوئسم 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6394501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم داباهم   داباهم ناتسرامیب   ناتسرامیب یناگیاب   یناگیاب دحاو   دحاو یرنویپماک   یرنویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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  
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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 

1101094667000080 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 1 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 

رازبا فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یتینما روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 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   :: 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
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 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

6394539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص زا  یرادا  هکبش  یزاسادج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000284 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/24تبون 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

6394752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و  - Cisco Switch C1000-24T-4G-L - Cisco Swith C3750X-24T-S لماش - : یتعنص  زا  یرادا  هکبش  یزاسادج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص  زا  یرادا  هکبش  یزاسادج  تازیهجت  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001071000285 زاین :  هرامش 
دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم  1 دادعت : 

1402/02/15 زاین :  خیرات 
دزی دزی ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: 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 زازا   یرادا   یرادا هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

Cisco Switch C1000 -24T-4G-L -  Cisco Swith C3750X-Cisco Switch C1000 -24T-4G-L -  Cisco Swith C3750X- لماش - : - : لماش یتعنص   یتعنص زازا   یرادا   یرادا هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو  -  - 24T-S24T-S

6969
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( نارهوخ هژیو  ) رثوک هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب   UTM APK GATE Appliance Model AG630 لدم :   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004868000023 زاین :  هرامش 
نارهاوخ هژیو  رثوک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1402/12/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تخادرپ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یناتسین 09156166242  سدنهم  یاقآ  اب  رت  قیقد  تاصخشم  زیر  زا  عالطا  تهج 

9415615458 یتسپ :  دک  نایرون ،  دیهش  هچوک  یلامش  رویرهش  هدفه  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413815-058  ، 32262860-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32427804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیراورم6393563 erp هناماس هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6393647 هحفص 60)روتینام  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاوریاف6393716 هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوجوم6393766  bpms رتسب رب  داینب  یاه  دنیارف  یزاس  هحفص 16)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6394144AG530 , AG510 لدم  apkgate هحفص 16)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا6394182 یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 60)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرگ6394314 تسویپ  اضما  رهم و  لیاف  یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6394395 حرش  قباطم  الاک  ملق   4 چوس ....  ماد .  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 7070
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا6394502 تخس  هکبش و  - یبناج تازیهجت  - اهرتویپماک زا  یرادهگن  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6394530 تخاسریز و  تینما  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس6394533 کی  ینابیتشپ  سنسیال و  نیمات  - گنیندراه - لاوریاف یزادنا  هحفص 16)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6394538 اه و  هناماس  تازیهجت ،  ذوفن  تست  یتینما  تامدخ  هحفص 16)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بحاص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یاراد  ضیوعت  طرش  هب  تعاس  یتناراگو 20000 تکفااب  یزیر  همانرب  گنر  نویلیم  اب 16 قربریت  یرتم   3 رشاو لاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتکرش باق  موینیمولآ و  هندب  تکفا  گنررغتابافیاو 

1101093189000011 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  بحاص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 
هاگتسد 54 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6686118394 یتسپ :  دک  بحاص ،  یرادرهش  ، بحاص رهش  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36622211-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36622211-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد یاراد   یاراد ضیوعت   ضیوعت طرش   طرش هبهب   تعاس   تعاس 2000020000 یتناراگو   یتناراگو تکفااب   تکفااب یزیر   یزیر همانرب   همانرب گنر   گنر نویلیم   نویلیم 1616 اباب   قربریت   قربریت یرتم   یرتم   33 رشاو رشاو لاو   لاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتکرش یتکرش باق   باق وو   موینیمولآ   موینیمولآ هندب   هندب تکفا   تکفا گنررغتابافیاو   گنررغتابافیاو

7171
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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 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

6393768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لاو ویدیو  یا  هفرح  هزاس  ) بصن تکارب  هارمه  هب  چنیا   55 لاو وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000913 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( لاو ویدیو  یا  هفرح  هزاس  ) بصن تکارب  هارمه  هب  چنیا   55 لاو وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  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 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

6394617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یکیتسالپ یسرجوین  عون  هس  لماش  تسویپ  لیاف  رد  صخشم  دادعت  حرش و  هب  الاک  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000304 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینمیا یاه  ولبات  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یکیتسالپ یسرجوین  عون  هس  لماش  تسویپ  لیاف  رد  صخشم  دادعت  حرش و  هب  الاک  ملق   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ههامکی هیوست  یمسر  . روتکاف  هدنشورف .  اب  نارهت  رد  رادیرخ  رابنا  برد  هطوبرم  هنیزه  لیوحت و 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88898651-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( لاو لاو ویدیو   ویدیو یایا   هفرح   هفرح هزاس   هزاس )) بصن بصن تکارب   تکارب هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا   5555 لاو لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 7272

ینمیا ینمیا یاه   یاه ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7373

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

کیفارت6394666 لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  نلاس  زیهجت  روظنم  هب  رگشیامن  هحفص 28)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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   یلاهرامش زا 1401/12/23  دانسا  تفایرد   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6393495 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات هیاپ و  تخاس  تهج  یشاقن  یراکشوج و  تایلمع  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هام  هژورپ 8  یارجا  نامز  تدم 

هطوبرم یراکخاروس  فلتخم و  زیاس  اب  هدش  هئارا  حرط  موزل و  دروم  عافترا  اب  ولبات  هیاپ  تخاس  تهج  کخیس  بصن  یطوق و  هلول ،  یراک  شرب 
 ... هطوبرم یراکخاروس  ور  رد  ای  ورکی و  تروصب  هیور  قرو  باق و  تهج  اضاقت  دروم  حرط  قبط  فلتخم  داعبا  اب  ولبات  تخاس  - 

دشاب یم  یمازلا  ییاراد  متسیس  رد  تبث  تهج  یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  یلم و  تراک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

- 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 

1456 سامت :  زکرم   :: نفلت shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات وو   هیاپ   هیاپ تخاس   تخاس تهج   تهج یشاقن   یشاقن وو   یراکشوج   یراکشوج تایلمع   تایلمع راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  یدزمتسد  تروص  هب  هواپ  رهش  حطس  رباعم  تلافسآ  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005239000117 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  ییزج  تالماعم  باصن  دح  تیاعر  اب  یتسویپ 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم تلافسآ   تلافسآ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع )  ) یلع ماما  نابوتا  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  تیریدم  یلخاد 124  هرامش  اب  هرامش 061-35551120  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

1101050216000101 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هللادبع  توک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
لوط رتم  56000 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
نوراک رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تمیق  داهنشیپ  کرادم و  نکسا  تسویپ ، کرادم  رد  جردنم  تارکذت  رد  تقد  نمض  هناماس ، رد  تمیق  مالعا  زا  سپ  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 رد  یرادرهش  یراج  هجدوب  هژورپ :  رابتعا  .دیامن  لاسرا  هناماس  رد  ًامتح  ار  دوخ  هدش  ءاضما 

 : یتسپ دک  یرفعج ،  دیهش  یوک  یوربور  - ناتسا یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  بنج  - یناهبهب هللا  تیآ  نابوتا  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9698876139

35551120-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35553585-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابوتا نابوتا یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7676

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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...ادبع توک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلحاس هداج  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  تیریدم  یلخاد 124  هرامش  اب  هرامش 061-35551120  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

1101050216000100 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هللادبع  توک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
لوط رتم  52000 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
نوراک رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تمیق  داهنشیپ  کرادم و  نکسا  تسویپ ، کرادم  رد  جردنم  تارکذت  رد  تقد  نمض  هناماس ، رد  تمیق  مالعا  زا  سپ  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 رد  یرادرهش  یراج  هجدوب  هژورپ :  رابتعا  .دیامن  لاسرا  هناماس  رد  ًامتح  ار  دوخ  هدش  ءاضما 

 : یتسپ دک  یرفعج ،  دیهش  یوک  یوربور  - ناتسا یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  بنج  - یناهبهب هللا  تیآ  نابوتا  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9698876139

35551120-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35553585-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلحاس یلحاس هداج   هداج یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   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 :

زا 104 ھحفص 56 
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...ادبع توک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاه  نابایخ  هدایپ  رباع  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  تیریدم  یلخاد 124  هرامش  اب  هرامش 061-35551120  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

1101050216000102 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هللادبع  توک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عبرمرتم 424 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
نوراک رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و تمیق  داهنشیپ  کرادم و  نکسا  تسویپ ، کرادم  رد  جردنم  تارکذت  رد  تقد  نمض  هناماس ، رد  تمیق  مالعا  زا  سپ  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 رد  یرادرهش  یراج  هجدوب  هژورپ :  رابتعا  .دیامن  لاسرا  هناماس  رد  ًامتح  ار  دوخ  هدش  ءاضما 

 : یتسپ دک  یرفعج ،  دیهش  یوک  یوربور  - ناتسا یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  بنج  - یناهبهب هللا  تیآ  نابوتا  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9698876139

35551120-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35553585-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه نابایخ   نابایخ هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7878

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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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

6394547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک دیفس 500  درس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک یکیفارت 500  درز  گنر 

گنر مزال  رادقم  هب  درز  گنر  فرصم  تهج  رنیت 
1101090341000177 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراذگ تمالع  گنر  الاک :  مان 

رتیل 500 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز گنر   گنر فرصم   فرصم تهج   تهج رنیت   رنیت مرگولیک   مرگولیک   500500 یکیفارت   یکیفارت درز   درز گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   500500 دیفس   دیفس درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16:30 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16:30 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تامدخ و  حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  کیفارت  لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000020 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
LF27T350FH-M لدم کنیل  ید  یتینما -  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد  4 دادعت : 
1402/02/05 زاین :  خیرات 
یتینما  روتینام  الاک :  مان 

ددع  7 دادعت : 
1402/02/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیفارت لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیفارت کیفارت وو   لرتنک   لرتنک تیریدم   تیریدم گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

6394493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کنوپ  ناهج  غاب  هطوبرم  تازیهجت  لرتنک و  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000982 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یریذپ بیسآ  یبایزرا  یتینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 104 ھحفص 60 
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تسیز طیحم  یلم  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز طیحم  یلم  قودنص  نامتخاس  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091213000017 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  یلم  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیز طیحم  یلم  قودنص  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  یارب  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1998814163 یتسپ :  دک  کالپ 36 ،  یبرغ  نابایخ 35  دابآ  تداعس  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88680350-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88680877-021 :: 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

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

6393601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز تسیز طیحم   طیحم یلم   یلم قودنص   قودنص نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

چیئوس چیئوس -- لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه -- زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد -- ماد   ماد نیبرود   نیبرود  - - تلاب تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 104 ھحفص 61 
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چیئوس - لانرتنیا دراه  - زاس هریخذ  هاگتسد  ماد - نیبرود   - تلاب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005537000056 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
عمتجم رادم  هتسب  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هام  لقادح 12 ربتعم و  تنامض  یاراد  الاک  تسا و  هدنشورف  هدهعب  نامرد  تیریدم  ات  لمح  هنیزه  دشاب و  یناریا  الاک  اهب و  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یدزیا  مناخ  اب 09166693376 لاوس  هنوگره  تروص  رد 

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33352046-066 :: 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

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  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 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

6393640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکهکرس سدنهم   09166115223 تسویپ -  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  زاس DVR و 6  هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000231 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکهکرس سدنهم   09166115223 تسویپ -  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  زاس DVR و 6  هریخذ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   66 وو     DVRDVR زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8484

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشماب  قباطم  لخاددیلوت و  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  یتساوخرد  یالاک  مان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماس 

1101001011000211 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

LF27T350FH-M|LED|27 لدم | کنیل - ید  | یتینما روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب هناماس  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  یتساوخرد  یالاک  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسحم هناماس 09128168407  سانشراک  سامت  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88110000-021 :: 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

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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

6393665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش  دیق  تاصخشم  اب  زاین  دروم  تازیهجت  ریگدزد , ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001482000019 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715873175 یتسپ :  دک  امیس ،  ادص و  بنج  زرواشک ، راوب  - نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370234-083  ، 38358856-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38366367-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8585

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ردرد   هدش   هدش دیق   دیق تاصخشم   تاصخشم اباب   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ریگدزد , , ریگدزد ددع   ددع 55 وو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1919 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 104 ھحفص 64 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3686676
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xb3u6wjlh9db2?user=37505&ntc=6393647
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6393647?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3687035
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rqhdeemll3r5f?user=37505&ntc=6393665
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6393665?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 19 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک نکاما  زاریش و  یالاک  تاکرادت  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006263 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت ماعلتسا  دانسا  تاحفص  هیلک  لیمکت و  هدنهدداهنشیپ  طسوت  تسیابیم  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  گرب  خرن و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسیاب  یم  یضاقتم 

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

23942555-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: 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

ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092107000001 زاین :  هرامش 

ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  یلام -  روما  لوئسم  تنامض  اب  راد  تدم  تخادرپ  یمازلا -  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52235531-031 :: 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

رابنا رابنا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8787

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناتسرامیب -  -  ناتسرامیب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 8888

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

6394240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000091 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250249-071 :: 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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  یریس  هقطنم  یرادا  ینوماریپ  طیحم  نکاما و  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006265 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت مالعتسا  دانسا  تاحفص  هیلک  لیمکت و  هدنهدداهنشیپ  طسوت  تسیابیم  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  گرب  خرن و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یضاقتم 

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

23942555-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: 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

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا وو   ینامتخاس   ینامتخاس یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

یرادا یرادا ینوماریپ   ینوماریپ طیحم   طیحم وو   نکاما   نکاما کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق   4 چوس ....  ماد .  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000405 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک ملق   ملق   44 چوس ....  ....  چوس ماد .  .  ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یاه  متسیس  یناسر  زورب  زیهجت و  بصن ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003577000035 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگ  همیمض  یتسویپ  کرادم  شخبرد  تساوخرد  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ناج ، شمار  سدنهم  هرامش 07631171251 -  اب  مزال  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  ناگدازآ -  هار  هس  زا  دعب  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716839

33345090-076  ، 31170000-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33333712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   زیهجت   زیهجت بصن ،  ،  بصن ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماگنه یوکس  نک  نیریش  بآ  ییادز و  من  تاسیسات  هلکسا ، الاک ، تاکرادت  رابنا  تفن - نزاخم  یریوصت  تراظن  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشق هقطنم 

1101093631006266 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1402/01/09 زاین :  خیرات 
مشق ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

طسوت مالعتسا  دانسا  تاحفص  هیلک  لیمکت و  هدنهدداهنشیپ  طسوت  تسیابیم  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  گرب  خرن و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  یضاقتم 

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

23942555-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزلف6393871 هزاس  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  هحفص 28)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کیفارت6394623 لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  تازیهجت  هحفص 53)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6393640 رادم  نیبرود  هاگتسد  زاس DVR و 6  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

هتسب6393640 رادم  نیبرود  هاگتسد  زاس DVR و 6  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نکنک نیریش   نیریش بآبآ   وو   ییادز   ییادز منمن   تاسیسات   تاسیسات هلکسا ، ، هلکسا الاک ، ، الاک تاکرادت   تاکرادت رابنا   رابنا تفن - - تفن نزاخم   نزاخم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 104 ھحفص 69 
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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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

گنیروتینام6394240 قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PH رتم یروسسکا  هاگتسد و  تسویپ  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006261 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جنس چا  یپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  رتم   PH تاصخشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

6393626PH رتم هحفص 70)یروسسکا  سسکا  ( سسکا

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

هطوبرم6394493 تازیهجت  لرتنک و  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

PHPH  رتم رتم یروسسکا   یروسسکا ناونع : : ناونع 9494

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6394104 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوناق نامتخاس  روتارنژ  لزید  یزادنا  هار  دیرخ و  عوبطم VRF و  هیوهت  متسیس  یریگزاگ  بصن و  ارجا و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  ددرت 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  دنجریب  ناتسرهش  ولیس )  بنج  سردم (  نابایخ  رد  عقاو  یزکرم  ددرت  نوناق  نامتخاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

191,625,900,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,582,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

12:00 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرافغ 25 شبن  یرافغ  راولب   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

لزید6394104 یزادنا  هار  دیرخ و  عوبطم VRF و  هیوهت  متسیس  یریگزاگ  بصن و  ارجا و  دیرخ و 
نامتخاس روتارنژ 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامتخاس نامتخاس روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ وو     VRFVRF  عوبطم عوبطم هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس یریگزاگ   یریگزاگ وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  حرش  هب   ) یرادا شفک  - زادناریز - ریگداب - لاگنچو قشاق  - یترفاسم کین  کیپ  همقمق -  - سابل دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000122 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگناخ قشاق  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یصاوغ سابل  الاک :  مان 
تفج 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هنارسپ یلحم  سابل  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ روتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

وردوخ هشیش  هبل  ریگداب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یشزرو زادنا  ریز  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هنادرم شفک  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  تسیل  قباطم  هدش  هتساوخ  یالاک  تاصخشمو  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  1404/03/26 دیسررس هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ 

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا شفک   شفک زادناریز - - زادناریز -- ریگداب ریگداب لاگنچ - - لاگنچ وو   قشاق   قشاق -- یترفاسم یترفاسم کین   کین کیپ   کیپ همقمق - - همقمق سابل -  -  سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: 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 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

6393822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوسپک دادعت 50  هب  ییولیک  زاگ 6  ردوپ و  هدننک  شوماخ  ژراش  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوسپک دادعت 20  هب  ییولیک  زاگ 12  ردوپ و  هددنک  شوماخ  ژراش  - 

1101005867000364 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ الاک : ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  دیشاب ؛  هتشاد  تقد  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153507551 یوسوم 09386530118 -  جاعب  دمحمدیس 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6394180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درجورب شرتسگ  دحاو  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090483000084 زاین :  هرامش 

درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاگ ردوپ و  طولخم  ییولیک  قیرحءافطا 6 لوسپک   :: 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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 9797

شرتسگ شرتسگ دحاو   دحاو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رورس قاتا  لدم  تسویپ ( کرادم  حرش  هب  تراک  زمر و  تشگنا و  رثا  لاتیجید  لفق  اب  قیرحدض  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003565000043 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  برد  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  کرادم  حرش  هب  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618734153 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یباراف  راولب  افش - ار  راهچ  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120004-034  ، 32120001-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32113609-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک تراک وو   زمر   زمر وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا لاتیجید   لاتیجید لفق   لفق اباب   قیرحدض   قیرحدض وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 9999

تیالده تیالده غارچ   غارچ -- یتسد یتسد هرا   هرا -- یریجنز یریجنز هرا   هرا -- ناجنز ناجنز ساد   ساد -- یتشپ یتشپ هلوک   هلوک -- قیرح قیرح ءافطا   ءافطا سابلدیرخ   سابلدیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ تسیل  حرش  هب  ) تیالده غارچ  - یتسد هرا  - یریجنز هرا  - ناجنز ساد  - یتشپ هلوک  - قیرح ءافطا  سابلدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000123 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  یوتپ  الاک :  مان 

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

یتشپ هلوک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ساد الاک :  مان 

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

یریجنز هرا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یتسد هرا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
طبار غارچ  ای  یتسد  غارچ  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تسیل  قباطم  هدش  هتساوخ  یالاک  تاصخشمو  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(101 ازخا ) دشاب یم  دیسر 1404/03/26 رساب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ 

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342598-028 :: 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

قیرح6393582 ءافطا  متسیس  هحفص 32)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ردنب6393585 یاه  هطوحم  نکاما و  قیرح  ءافطا  تاسیسات  تن  هحفص 32)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رلگنیرپساو6393622 قیرحءافطا  متسیس  هحفص 32)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا6393713 شفک  زادناریز - - ریگداب لاگنچ - قشاق و  - یترفاسم کین  کیپ  همقمق - سابل -  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

زاگ6393822 ردوپ و  هدننک  شوماخ  هحفص 9)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

شرتسگ6394180 دحاو  قیرح  ءافطا  یاه  هحفص 9)لوسپک  قیرح  ( قیرح
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراک6394228 زمر و  تشگنا و  رثا  لاتیجید  لفق  اب  قیرحدض  تقرس و  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

گنیروتینام6394240 قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیالده6394620 غارچ  - یتسد هرا  - یریجنز هرا  - ناجنز ساد  - یتشپ هلوک  - قیرح ءافطا  هحفص 9)سابلدیرخ  قیرح  ( قیرح

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

رادشه6394639 لباق  دنمشوه  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 32)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا6394393 ینوماریپ  طیحم  نکاما و  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 60)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6394696 زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیق6393665 تاصخشم  اب  زاین  دروم  تازیهجت  ریگدزد , ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19 
اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم - چنیا ید 55  یس  لا  - نوفورکیم لاصتا  لباک  - نوفورکیم - هظفاح تراک  - نیبرود یشزومآ  یاهسالک  طبض  ینف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ینف  حرش 

1101093696000016 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/31 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

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

نوفورکیم الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیات اب  ییاهن  دیرخ  - هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  - هدوزفا شزرا  اب  ییاهن  تمیق  - ربتعم یتناراگ  اب  تاعطق  - ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  سیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم  - هطوبرم ینف  سانشراک 

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639360-021  ، 88928220-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 یدید   یسیس   لالا   -- نوفورکیم نوفورکیم لاصتا   لاصتا لباک   لباک -- نوفورکیم نوفورکیم -- هظفاح هظفاح تراک   تراک -- نیبرود نیبرود یشزومآ   یشزومآ یاهسالک   یاهسالک طبض   طبض ینف   ینف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6393699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  حرش  قباطم  ) یزودنیو تلبت  هسبلا - نیبرود   - تلبت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000121 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا  10| تیاباگیگ  Galaxy Tab A7|32| گنوسماس  | تلبت الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یکیفارگ تلبت  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تسیل  قباطم  هدش  هتساوخ  یالاک  تاصخشمو  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  1404/03/26 دیسر رس  هب  یمالسا  هنازخدانسا  تروصب  تخادرپ 

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزودنیو یزودنیو تلبت   تلبت هسبلا - - هسبلا نیبرود   نیبرود  - - تلبت تلبت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یرصب  یعمسئ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645004055 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم یرصب   یرصب یعمسئ   یعمسئ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یرصب  یعمس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645004054 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرصب یرصب یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یرصب  یعمس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645004053 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرصب یرصب یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هارمه  هب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000348 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسیز6393514 طیحم  یلم  قودنص  نامتخاس  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 60)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6393601 - لانرتنیا دراه  - زاس هریخذ  هاگتسد  ماد - نیبرود   - تلاب هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاصتا6393606 لباک  - نوفورکیم - هظفاح تراک  - نیبرود یشزومآ  یاهسالک  طبض  ینف  تازیهجت 
چنیا ید 55  یس  لا  - نوفورکیم

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6393640 رادم  نیبرود  هاگتسد  زاس DVR و 6  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیق6393665 تاصخشم  اب  زاین  دروم  تازیهجت  ریگدزد , ددع  هتسب و5 رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 19 
اهب مالعتسا  گرب  رد  هدش 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزودنیو6393699 تلبت  هسبلا - نیبرود   - تلبت هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یزلف6393871 هزاس  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  هحفص 28)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

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

یاه6394095 نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ؛ یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6394183 لیاف  اب  قباطم  یرصب  یعمسئ  هحفص 15)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

یرصب6394187 یعمس  هحفص 15)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6394225 رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 60)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرصب6394227 یعمس  هحفص 15)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6394299 تسیل  هارمه  هب  یساکع  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6394395 حرش  قباطم  الاک  ملق   4 چوس ....  ماد .  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6394498 نیبرود  یاه  متسیس  یناسر  زورب  زیهجت و  هحفص 60)بصن ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یارب6394501 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 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6394758poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 12)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش6394794 لنسرپ  ینامرد  یلیمکت  همیب  یراذگاو  لماش : هدیازم  ناونع  هصقانم و 2  ناونع   3
 .... هداوناخ و کراپ  یزاسهب  یزاسزاب و  هژورپ  یارجا  هتسباو -  یاهتکرش  اهنامزاس و  و 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 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

6393760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000153 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ودیل | تیاباگیگ  533x A1|microSD|8  | شلف هظفاح  یزاس  هریخذ  تراک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تبث  یتساوخرد  مرف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب یرادرهش  زبس  یاضف  اه و  کراپ  نامزاس   :: 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 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

6394392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  کرادم  قبط  زاس  هریخذ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000230 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  هنزه  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  اتفا و  یتینما  یهاوگ  هئارا  هدوزفا 2- شزرا  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یچ نیسح   09155890917 .دشاب یم  مالعتسا  هدنرب 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2222109-058 :: 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

یکینورتکلا یکینورتکلا تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 107107

زاس زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

چیئوس6393601 - لانرتنیا دراه  - زاس هریخذ  هاگتسد  ماد - نیبرود   - تلاب هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6393640 رادم  نیبرود  هاگتسد  زاس DVR و 6  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکینورتکلا6393760 هحفص 83)تاموزلم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتنساتید6393764 هحفص 37)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6394392 هریخذ  هحفص 83)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیماتاب  لمح  هنیزه  یراک  زور  هیوست 45

1101030708000696 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیماتاب  لمح  هنیزه  یراک  زور  هیوست 45

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرشیپ هتفرشیپ یرتویپماک   یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 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

6393838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000154 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تبث  یتساوخرد  مرف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ نهآ  هار  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 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

6394309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000414 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 1101 10

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) رورس رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000071 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یدقن  تروصب  دیرخ 

دوش یم  هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  تساوخرد ،  مرف  تاصخشم  اب  قباطت  مدع 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 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

6394597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1401/3292 هب   HPG10 رورس دیرخ  اهبمالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000283 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد رورس   رورس ناونع : : ناونع 1121 12

140 1/3292140 1/3292 هرامش   هرامش هبهب     HPG10HPG10 رورس رورس دیرخ   دیرخ اهبمالعتسا   اهبمالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 113113

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز هاگدورف   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  رورس  تاعطق  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003397000026 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رورس تنیرپ  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  لقن و  لمح و  هنیزه  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133931407 یراهق یاقآ  .دشاب  یم 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 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

6394647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرورس  دراه و .....  مر و  هدنزادرپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000560 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هیذغت عبنم  یجورخ  هتشر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  یقوذ 22165731  سدنهم  مناخ  : ینفریدم ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرورس یرورس وو .....  .....  دراه   دراه وو   مرمر   وو   هدنزادرپ   هدنزادرپ ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ینفلت  سامت  زکرم  سنارفنک و  وئدیو  سیورس  اهرورس و  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  لخاد  تامدخ  حرش 

1101003330000024 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1402/01/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( - IT دحاو ) یلیماف یاقآ   22901283 رامآدحاو -) ) هداز لضفا  یاقآ  یاه 22901233  هرامشاب  ییامنهار  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هناماس ) ربراک  ) امیس شوخ  مناخ   75033288

1918793488 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  مهدزاود -  نابایخ  شبن  قدصم  دمحم  رتکد  نابایخ  رفظ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22901250-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22901198-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 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

6394674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1401/3292 هب   HPG10 رورس دیرخ  اهبمالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000283 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامزاس نامزاس ینفلت   ینفلت سامت   سامت زکرم   زکرم وو   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو سیورس   سیورس وو   اهرورس   اهرورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1161 16

140 1/3292140 1/3292 هرامش   هرامش هبهب     HPG10HPG10 رورس رورس دیرخ   دیرخ اهبمالعتسا   اهبمالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1171 17

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

تنیالک6393706 هخسن   Ransompod رازفا جابدض  رورس و  هخسن   Ransompod رازفا هحفص 16)جابدض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتفرشیپ6393763 یرتویپماک  هحفص 85)رورس  رورس  ( رورس

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

هحفص 85)رورس6393838 رورس  ( رورس

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

تراک6394228 زمر و  تشگنا و  رثا  لاتیجید  لفق  اب  قیرحدض  تقرس و  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

6394309( یتسویپ لیاف  قبط   ) هحفص 85)رورس رورس  ( رورس

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

ددرگ6394314 تسویپ  اضما  رهم و  لیاف  یصاصتخا ) یاه  رورس  هراجا   ) بو ینابزیم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسرتسد6394372 هحفص 85)رورس  رورس  ( رورس

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

زاس6394392 هریخذ  هحفص 83)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یارب6394501 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 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هرامش 63945971401/3292 هب   HPG10 رورس دیرخ  اهبمالعتسا  هحفص 85)دیدجت  رورس  ( رورس

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

رورس6394638 تاعطق  مزاول و  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یرورس6394647 دراه و .....  مر و  هحفص 85)هدنزادرپ و  رورس  ( رورس

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

نامزاس6394648 ینفلت  سامت  زکرم  سنارفنک و  وئدیو  سیورس  اهرورس و  یزادنا  هار  هحفص 85)بصن و  رورس  ( رورس

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

هرامش 63946741401/3292 هب   HPG10 رورس دیرخ  اهبمالعتسا  هحفص 85)دیدجت  رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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

6394252(DETECTOR MONITOR (VOITH(28 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یفقس6394786 راکوت  دنمشوه  روضح  صیخشت  روسنس  نامتخاس - : یزاس  دنمشوه  تازیهجت  دیرخ 
تازیهجت لرتنک  تهج   IR هدنتسرف دیفس -  گنر  یلخاد  رون  تدش  صیخشت  روسنس  اب 

تهج راکور  تنگم  روسنس  یریوصت -  یتوص و  یاهمتسیس  یزاگ و  رلوک  لثم  تومیر  یاراد 
هرجنپ برد و  یور  بصن 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 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

6393467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامتخاس مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000148 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنس لاغز  شرب  رازبا  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تبث  یتساوخرد  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برد برد یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ماگوزیا -  -  ماگوزیا قیاع   قیاع یناریا -  -  یناریا تلاوت   تلاوت هساک   هساک یلومعم -  -  یلومعم یراکشوج   یراکشوج میس   میس یزلف -  -  یزلف شرب   شرب گنس   گنس لماش :  :  لماش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو برد   برد هریگتسد   هریگتسد ینهآ -  -  ینهآ

118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب ریش  لرتنک  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003144 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

یقرب ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177087

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/27 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب ریش   ریش لرتنک   لرتنک دروب   دروب ناونع : : ناونع 1191 19

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 120120

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

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

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

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

6394472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   BCM.BCH چیئوس سراپ  یاهرنویسکس  هژیو  یغرماپ  اب  ریگرد  مزیناکم  کسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001280 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیناکم روتکناک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرهب تنواعم  رابنا  الاک  لیوحت   - دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  زاین و  حرش  قبط  دیرخ  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  یرادا  لحارم  یط  زور  زا 90  سپ  لقادح  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  زاوهارد  یرادرب 

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

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیاع6393467 یناریا -  تلاوت  هساک  یلومعم -  یراکشوج  میس  یزلف -  شرب  گنس  لماش :  مالقا  دیرخ 
 ... برد و هریگتسد  ینهآ -  برد  یچیئوس  لفق  ماگوزیا - 

هحفص 92) چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6393601 - لانرتنیا دراه  - زاس هریخذ  هاگتسد  ماد - نیبرود   - تلاب هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرب6393803 ریش  لرتنک  هحفص 92)دروب  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6393819 حرش  هب  طقف  ینا  لیوحت  هکبش  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6393862nsw2010-16t2gc-poe-in لدم  16poe چیئوس هاگتسد  هحفص 37)دادعت 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6394031 هحفص 92)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6394454 چیئوس  نفلت و  هحفص 37)یشوگ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6394472BCM.BCH چیئوس سراپ  یاهرنویسکس  هژیو  یغرماپ  اب  ریگرد  مزیناکم  هحفص 92)کسید  چیئوس  ( چیئوس

BCM.BCHBCM.BCH  چیئوس چیئوس سراپ   سراپ یاهرنویسکس   یاهرنویسکس هژیو   هژیو یغرماپ   یغرماپ اباب   ریگرد   ریگرد مزیناکم   مزیناکم کسید   کسید ناونع : : ناونع 12 112 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یارب6394501 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 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6393455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزگ بآ  نیمات  حرط  زاین  دروم  لاکیناکم  لاکیرتکلا و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000240 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 | 2| کیرتکلا وترپ  || یسم  لباک  الاک :  مان 

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

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نهآریت الاک :  مان 

مرگولیک 1,000 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ نیمات   نیمات حرط   حرط زاین   زاین دروم   دروم لاکیناکم   لاکیناکم وو   لاکیرتکلا   لاکیرتکلا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ 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 :

زا 104 ھحفص 95 
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نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6393609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000345 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( هسیر  ) یراون ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رمیات هلر  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
پمال هیاپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

چوس طبار  الاک :  مان 
هاگتسد 200 دادعت : 

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

ددع 1,000 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا هخاشدنچ ) ای  هخاشود   ) گالپ الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا یمومع  هروظنم  دنچ  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ناگیار الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44896347-021 :: 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

بآ6393455 نیمات  حرط  زاین  دروم  لاکیناکم  لاکیرتکلا و  مزاول  هحفص 95)دیرخ  چوس  ( چوس

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

6393588vertina vps-16100 تروپ هحفص 37)چوس 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 104 ھحفص 96 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس6393601 - لانرتنیا دراه  - زاس هریخذ  هاگتسد  ماد - نیبرود   - تلاب هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکیتورکیم6393602 هحفص 37)رتور  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6393609 هحفص 95)مزاول  چوس  ( چوس

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

تسویپ6393819 حرش  هب  طقف  ینا  لیوحت  هکبش  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتکاف6394348 شیپ  ربتعم -  یتنراگ  اب   Unmanaged تروپ هکبش 48  چوس  هاگتسد  کی 
.ددرگ یراذگراب 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6394395 حرش  قباطم  الاک  ملق   4 چوس ....  ماد .  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یارب6394501 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 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

زا 104 ھحفص 97 
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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 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

6393575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یرموتسالا  قیاع  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000816 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتوص قیاع  الاک :  مان 
عبرم رتم  700 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یموف ریگزرد  الاک :  مان 

مرگولیک 300 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرموتسالا یرموتسالا قیاع   قیاع 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 104 ھحفص 98 
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روشک 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 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

6393834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاغل  1402/1/1 خیرات زا  یسمش  لاسکی  تدم  هب  یاهنلاس  ریوصت  توص و  یاه  متسیس  یدربهار  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  هب   1402/12/29

1101000012000458 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

ییویدار یاههمانرب  شخپ  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  یتایب  یاقآ  9123438560و84867031  یاه هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  دیدزاب و  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 84865228

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرموتسالا6393575 هحفص 97)قیاع  توص  ( توص

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

اهنلاس6393834 ریوصت  توص و  یاه  متسیس  یدربهار  یرادهگن و  هحفص 97)سیورس و  توص  ( توص

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

یفقس6394786 راکوت  دنمشوه  روضح  صیخشت  روسنس  نامتخاس - : یزاس  دنمشوه  تازیهجت  دیرخ 
تازیهجت لرتنک  تهج   IR هدنتسرف دیفس -  گنر  یلخاد  رون  تدش  صیخشت  روسنس  اب 

تهج راکور  تنگم  روسنس  یریوصت -  یتوص و  یاهمتسیس  یزاگ و  رلوک  لثم  تومیر  یاراد 
هرجنپ برد و  یور  بصن 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اهنلاس اهنلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص یاه   یاه متسیس   متسیس یدربهار   یدربهار وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 104 ھحفص 99 
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نالیگ ناتسا  یکشزپماد  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 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

6394415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  هب  سوام  دروبیک  روتینام  پات و  پل  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003453000003 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
SSD|NVIDIA| تیاباگیگ  K513EQ-L1441|Core i5|8| سوسیا  | پات پل  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتمدخ مناخ  راکرس  اب 01333368578 سامت  رتشیب  تاعالطا 

4193733836 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپماد  لک  هرادا  - تیالو یصصخت  قوف  کینلک  یلپ  یوربور  - وجمان نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333356-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33368775-013 :: 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

لاصتا6393606 لباک  - نوفورکیم - هظفاح تراک  - نیبرود یشزومآ  یاهسالک  طبض  ینف  تازیهجت 
چنیا ید 55  یس  لا  - نوفورکیم

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

یتینما6393647 هحفص 60)روتینام  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6394240 قاتا  ینامتخاس و  یتینما  تازیهجت  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوام6394415 دروبیک  روتینام  پات و  پل  هحفص 99)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

یارب6394501 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 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیفارت6394623 لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  تازیهجت  هحفص 53)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت6394666 لرتنک و  تیریدم  گنیروتینام  نلاس  زیهجت  روظنم  هب  رگشیامن  هحفص 28)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

سوام سوام دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام وو   پات   پات پلپل   وو   رتویپماک   رتویپماک 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 104 ھحفص 100 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3687776
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4eyk3pen834vw?user=37505&ntc=6394415
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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

گنیروتینام6394690 متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ  عمج  هحفص 5)هعسوت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم :: 1402/01/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6393948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  با  دحاو  هدننک  کنخ  جرب  یاه 4-5-6  لس  تراپ 2 (  یساسا  تاریمعت  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  لماش  هصقانم  ناونع  هس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 2 هاگورین   52 راخب گید  یساسا  تاریمعت  تهج  زایندروم  تامدخ  هئارا 

تاعالطا  یروانف  تامدخ  ینابیتشپ  یرادهگن و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  یاهنامیپ  روما  هاگشیالاپ -  یلصا  هزاورد  بنج  دور -  دنورا  هیشاح  نادابآ  داهنشیپ  هئارا   :: سردآ سردآ

061-53264476: ربامن هرامش  061 و   - 53183338 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسبرادم  :: 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

هتسب6393640 رادم  نیبرود  هاگتسد  زاس DVR و 6  هریخذ  هاگتسد  هحفص 60)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زایندروم6393948 تامدخ  هئارا  یساسا - تاریمعت  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  لماش  هصقانم  ناونع  هس 
تاعالطا یروانف  تامدخ  ینابیتشپ  یرادهگن و  - راخب گید  یساسا  تاریمعت  تهج 

هحفص 101) هتسبرادم  ( هتسبرادم

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

یاه6394095 نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ؛ یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6394498 نیبرود  یاه  متسیس  یناسر  زورب  زیهجت و  هحفص 60)بصن ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

-- راخب راخب گید   گید یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت تهج   تهج زایندروم   زایندروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یساسا - - یساسا تاریمعت   تاریمعت زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع هسهس   ناونع : : ناونع
تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن

127127

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

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

زا 104 ھحفص 101 

https://www.abadan-ref.ir
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نادمه ناتسا  یکشزپماد  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   - 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

6393564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپدادعت  تاصخشم و  اب  یسانش  هرهچو  بایغو  روضح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003305000048 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هرهچ صیخشت  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 9 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپدادعت  تاصخشم و  اب  یسانش  هرهچو  بایغو  روضح  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6519618183 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  لباقم  تلم  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32651801-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32651717-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکودار6393513  cnc زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخسن6393539 شیوداپ  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  رازفا  مرن  دیرخ  زاین  دیدجت 
لیاف رد  زاین  دروم  تاصخشم  دراوم و  ریاس  هارمهب  هلاسکی  کارتشا  اب   CORPORATE-SD

.تسویپ

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسانش6393564 هرهچو  بایغو  روضح  هاگتسد  هحفص 101)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تیلباق6393676 ، رایتخا ضیفت  ناکما  ، دودحمان فیرعت  تیلباق  اب  بوتحت  هتفرشیپ  یرادا  نویساموتا 
ینامزاسوگتفگوزاس مرف  لوژام  ، تاسلج میظنت  ، لیمیا فیرعت  ، راکدوخ عاجرا 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنیالک6393706 هخسن   Ransompod رازفا جابدض  رورس و  هخسن   Ransompod رازفا هحفص 16)جابدض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6394302 طیارش  قبط   TS CLIENT رازفا هحفص 16)مرندیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6394433 دروبشاد  هعسوت  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یسانش یسانش هرهچو   هرهچو بایغو   بایغو روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ 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 :

زا 104 ھحفص 102 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6394455 ( فا 200  ) تیگ یتروف  لدم  هحفص 16)لاوریافدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یارب6394501 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 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رازفا6394583 مرن  یاه  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا6394182 یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 60)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6394225 رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 60)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

من6394532 تاسیسات  هلکسا ، الاک ، تاکرادت  رابنا  تفن - نزاخم  یریوصت  تراظن  هژورپ  ماجنا  یراذگاو 
نک نیریش  بآ  ییادز و 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6394758poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 12)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هاگشناد  یمالسا  هشیدنا  فراعم و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Epson EB-X49 لدم روتکژورپ  وئدیو  ددع  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095281000007 زاین :  هرامش 

یمالسا فراعم  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ربتعم 24  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716686566 یتسپ :  دک  کالپ 72 ،  هچوک 4 و 6 ، نیب  یروهمج ، راولب  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32907766-025  ، 32110515-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32900450-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

6394320Epson EB-X49 لدم روتکژورپ  وئدیو  ددع  هحفص 103)هس  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگو6393598 تکفااب  یزیر  همانرب  گنر  نویلیم  اب 16 قربریت  یرتم   3 رشاو لاو  دیرخ 
باق موینیمولآ و  هندب  تکفا  گنررغتابافیاو  هاگتسد  یاراد  ضیوعت  طرش  هب  تعاس  20000

یتکرش

هحفص 51) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6393768( لاو ویدیو  یا  هفرح  هزاس  ) بصن تکارب  هارمه  هب  چنیا   55 لاو هحفص 51)وئدیو  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

Epson EB-X49Epson EB-X49  لدم لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع هسهس   ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 104 ھحفص 104 
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