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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   2525 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   اکیرمآ288,009,984288,009,984هکس اکیرمآ رالد   450رالد ,550450 تاراما550, تاراما مهرد   124,340124,340مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   262هکس , 0 10 , 000262 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   306رالد , 100306 , سیئوس100 سیئوس کنارف   497,700497,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 180هکس , 000 , 000180 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع334,700334,700رالد ناتسبرع لایر   122لایر ,400122 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,109هکس 000 , 000109, 000 , وروی000 486وروی ,640486 ژورن640, ژورن نورک   42نورک ,80042 ,800

رایع رایع   1818 یالط   ,23یالط 165, 00023, 165, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   556دنوپ , 160556 , نپاژ160 نپاژ نینی   دصکی   346دصکی ,250346 ,250

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4141 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 30

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 33

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38
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( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یوضر ناسارخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا تعرس  تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  و  نویساربیلاک )   ) یزادنا هار  بصن  دیرخ ، هب  تبسن  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  11/000/000/000: راک دروآرب  غلبم  : دیامن

لایر تارتیس 550/000/0  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

درونجب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 14/15عبنم  - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395448 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس  تعرس  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 16.566.000.000 

هبتر 4 لقادح  کیتامروفنا  یهاوگ  ناریا ، تارباخم  یاکیدنس  یهاوگ  اتفا ، یهاوگ  یاراد  یاهتکرش  لایر -  نیمضت 829.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

درونجب یرادرهش  تلود  راولب  درونجب   :: سردآ سردآ

14-05832222110 :: 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

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   22 سیلپ   سیلپ دکدک   ذخا   ذخا وو   نویساربیلاک )  )  نویساربیلاک  ) ) یزادنا یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

جنس جنس تعرس   تعرس هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003143000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395476 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار دوخ  یا  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، دراد  رظن  رد  نار  ــــ هت نا  ــ تسا یاه  نادنز  لک  هرادا  یهگآ : : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا 

نارهت  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، دراد  رظن  رد  نار  ــــ هت نا  ــ تسا یاه  نادنز  لک  هرادا  تیلاعف : :  هزوح  یلک  حرش 

.دیامن راذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یا 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,143,000,000 نیمضت :  غلبم 

، یزکرم کناب   IR220100004074013107865426 هرامش هب  ابش  باسح  هرامش  ه  ــ ید ب ــ قن هجو  یزیراو  ای  یکناب  هما  ــ تنا ن ـــ مض نیمضت :  تاحیضوت 
نارهت  ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا  یمومع  هجدوب  هدرپس  هوجو  زکرمتم  باسح 

10:00 تعاس : 1402/04/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت   ، 1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1402/01/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  ، زا معا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  اب  طبترم  یاههنیمز  یمامت  رد  ار  شزومآ  رد  لاعف  ناسردم  یقوقح و  نالاعف  هب  طوبرم  یتاعالطا  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب هریغ ) یرهش و  تیریدم  هزوح  رد  صاخ  یاهرازفا  مرن  یریگراکب  یزاسدنمشوه  یروآون   ، ارگ لوحت  یاهیروانف  یناکم  تاعالطا  هداد ، رازفا  مرن  رازفا ، تخس 

دوشیم توعد  ربتعم  هبرجت و  اب  ناسردم  یشزومآ و  یاهتکرش  تاسسوم و  اهنامزاس  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگشناد ، هیلک  زا  اذل  دیامن  لیمکت  یناسرزور و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دیئامن مادقا  هقبط 4  هرامش 563 -  یقرش -  تشترز  نابایخ  شبن  یلامش -  ظفاح  نارهت   :: 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

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

دیتاسا دیتاسا وو   یشزومآ   یشزومآ زکارم   زکارم وو   تاسسوم   تاسسوم ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44
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زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

aww.co.ir :: عبنم :: 1402/01/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ ژراش  سیورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030148000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396070 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس  تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  و  نویساربیلاک )  ) یزادنا هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

روهار مرتحم  سیلپ  ینف  تاصخشم  قباطم  تعرس  تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  و  نویساربیلاک )  ) یزادنا هار  بصن و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
اجارف

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزار نابایخ  شبن  ینامیلس -  دیهش  نابایخ  هیردیح - تبرت   ، 9519615487 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حالصا6395841 بآ -  لاقتنا  طخ  لیمکت  بالضاف -  یروآ  عمج  هکبش  یارجا  لماش :  هصقانم  ناونع   8
متسیس یناسرزور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و   - بآ لاقتنا  طوطخ  یلخاد و  هکبش 

...و بآ  هاچ  رفح  سنارفنک -  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6395970 یکیزیف  تخاسریز  تیریدم  شیاپ و  متسیس  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ 
یتارباخم

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

کمایپ کمایپ ژراش   ژراش وو   سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/02/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395832 :: هرازه هرازه :: 1402/02/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ 0120159  عیطوت  یریگ و  هزادنا  دحاو  یتساوخرد   RTU ددع دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 300.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ عیطوت   عیطوت وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا دحاو   دحاو یتساوخرد   یتساوخرد   RTURTU  ددع ددع   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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ناردنزام ناتسا  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش لصا  رد  جردنم   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395841 :: هرازه هرازه یهگادکدک   لصا  رد  جردنم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

لایر  دروارب 197.785.037.503  هام -  هژورپ 15  تدم 
هدرشف یبایزرا  اب  نامزمه  یراس  هاگتمادن  ) دابآرزخ عمتجم  بآ  لاقتنا  طخ  لیمکت  هصقانم  دیدجت  - 

لایر  دروارب 52.014.804.908  هام -  نامیپ 12  تدم  لایر -  دروارب 41.755.042.387  هام -   6 نامیپ -  تدم 
ناتسا یاهاتسور  بآ  لاقتنا  طوطخ  یلخاد و  هکبش  حالصا  - 

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

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

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

لایر نیمضت 9.890.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.088.000.000

..و لایر   2.601.000.000

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

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

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش حالصا   حالصا بآبآ -  -  لاقتنا   لاقتنا طخطخ   لیمکت   لیمکت بالضاف -  -  بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یارجا   یارجا لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   88 ناونع : : ناونع
...و ...و بآبآ   هاچ   هاچ رفح   رفح سنارفنک -  -  سنارفنک وو   لرتنک   لرتنک نلاس   نلاس گنیروتینوم   گنیروتینوم متسیس   متسیس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   ویتاروکد   ویتاروکد زیهجت ،  ،  زیهجت وو   بصن   بصن --

88
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04-14011203 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  یکیزیف  تخاسریز  تیریدم  شیاپ و  متسیس  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 20.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

:: 81718555 و 09125055403 نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kshrw.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396193 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لم  رمع  هناخ  هیفصت  هب  یسرتسد  هار  هژورپ  - 

هاشنامرک ناتسا  یاهدس  یرادیاپ  تاریمعت و  ینمیا  لرتنک  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تامدخ  - 

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نویلیم  ود  غلبم  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاشنامرک یا  هقطنم  با  تکرش  هاگشیالاپ  یبرغ  علض  نز - راولب  نارادساپ  هاپس  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

38360964-083 :: نفلت www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز تیریدم   تیریدم وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

وو تاریمعت   تاریمعت ینمیا   ینمیا لرتنک   لرتنک یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تامدخ   تامدخ هناخ -  -  هناخ هیفصت   هیفصت هبهب   یسرتسد   یسرتسد هار   هار هژورپ   هژورپ لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
اهدس اهدس یرادیاپ   یرادیاپ

1010
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یمیلس دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تلهمهرامش  1401/12/08: زا دانسا  دیرخ  تلهم   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/27: ات دانسا  دیرخ 

tender.tpph.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396238 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن یمیلس  دیهش  هاگورین   V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

521,178,000( لایر ) هدرپس نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011125 - 05 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/12/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Automatic Transfer Switch (ATS  ) چیئوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه کناب -  تسپ  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  ای  یکناب و  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 760.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو   81718113 - 09128009692 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V94.2V94.2 یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو کیرتکلا   کیرتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یلصا   یلصا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

Automatic  Transfer Switch (ATSAutomatic  Transfer Switch (ATS  ) ) چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود پاچ  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهفصا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج  ) رهشدالوف رهش و  نیرز  ناجروالف ، هکرابم ، ناقاهد ، مریمس ، اضرهش ، یاهناتسرهش  لماش  هورگ 2  یاهناتسرهش  یصاصتخا  یاه  حرط  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناتسا

:: 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 تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

es.ihio.gov.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  یصاصتخا 1520 هکبش  دناب  یانهپ  هیناث و  رب  تیباگم  تنرتنیا 765  دناب  یانهپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

.( 96881832 هرادا : تباث  (-) 09127268116 هارمه : ) :: 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

یا6395476 هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، هحفص 5)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6395970 یکیزیف  تخاسریز  تیریدم  شیاپ و  متسیس  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ 
یتارباخم

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم 15201520 یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش دناب   دناب یانهپ   یانهپ وو   هیناث   هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   765765 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  موس – ) تبون   - ) یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا  د   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 12  ات   24/12/1401

babolcity.ir :: عبنم خروم 21/01/1402عبنم هبنشود  زور  تعاس 12  زا   - 1402/01/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشجنپ  زور  تعاس 12  تیاغل 

6395480 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشجنپ  زور   - 1402/01/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 650/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم 

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت http://www.babolcity.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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

1401/12/28

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

6395563 :: هرازه هرازه یاه 1401/135 و 1401/136 و 1401/141دکدک   هصقانم  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنش هس  زور  حبص  تعاس 08/30  داتس  هناماس  قیرط  زا  و 1401/142 )

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

1402/01/16

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

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

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

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

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

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

 ... دنشاب

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ یتارباخم   یتارباخم وو   هینبا   هینبا یکیناکم ،  ،  یکیناکم یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات زازا   یزور   یزور هنابش   هنابش وو   رمتسم   رمتسم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت دروم   دروم   88 لماش   لماش یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
شکور شکور وو   یزاسهب   یزاسهب نامتخاس -  -  نامتخاس روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ وو   عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس هناخرادهار -  -  هناخرادهار ردرد   کمن   کمن وو   نشنش   هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ینک -  -  ینک کاپ   کاپ طخطخ   وو   هتسجرب   هتسجرب وو   درس   درس یشک   یشک طخطخ   تلافسآ -  -  تلافسآ

1616
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا  د   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 12  ات   24/12/1401

یلم شالت   :: عبنم خروم 21/01/1402عبنم هبنشود  زور  تعاس 12  زا   - 1402/01/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشجنپ  زور  تعاس 12  تیاغل 

6395703 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشجنپ  زور   - 1402/01/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 650/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم 

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت http://www.babolcity.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

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6396374 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 141-75-01 زیخ هثداح  طاقن  یزاسراکشآ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 141-75-01 زیخ هثداح  طاقن  یزاسراکشآ  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,775,315,348 یلام :  دروآرب 

لایر   1,489,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمیهاربا راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یزاسراکشآ   یزاسراکشآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامزاس کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  هعسوت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تفن ترازو  تسارح 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیرخآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 20  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021-88925544 021-888076280 :: نفلت www.mop.ir esecurity.mop.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6395480 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

تاعالطا6395703 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

حالصا6395841 بآ -  لاقتنا  طخ  لیمکت  بالضاف -  یروآ  عمج  هکبش  یارجا  لماش :  هصقانم  ناونع   8
متسیس یناسرزور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و   - بآ لاقتنا  طوطخ  یلخاد و  هکبش 

...و بآ  هاچ  رفح  سنارفنک -  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6395885 تظافح  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یاهمتسیسناوخارف  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زکرم6395970 یکیزیف  تخاسریز  تیریدم  شیاپ و  متسیس  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ 
یتارباخم

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6396238V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 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

6395537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  ددرگ /  لیمکت  تسویپ  لیاف  رازفا /  مرن  ینابیتشپ  رازفا و  تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003820000038 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  یلخاد / دیلوت  ناوت  رثکادح  نوناق  زا  هدافتسا  / دشاب یناریا  یالاک  / دشاب یم  تسویپ  مرف  ندرک  رپ  مزلتسم  هدننک  نیمات  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یاه 05135076258 و 35076316  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  / دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  نامزاس  لحم 

9179667976 یتسپ :  دک  یروهال ،  لابقا  راولب  شبن  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35022380-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35018606-051 :: 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 مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ 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 51 ھحفص 17 
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نالیگ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  نالیگ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یا  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003530000019 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  دانسا و  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193743138 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  لک  هرادا  - راتسرپ نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368616-013  ، 33368518-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33368511-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاسریز و  تینما  ینابتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000213 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402 لاس   لاس ردرد   نالیگ   نالیگ ناتسا   ناتسا یتسیزهب   یتسیزهب لکلک   هرادا   هرادا یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ناونع : : ناونع 2 12 1

هکبش هکبش وو   تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما وو   ینابتشپ   ینابتشپ 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 51 ھحفص 18 
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ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رارقتسا و ، شزوما ، دوجوم متسیس  زا  تاعالطا  تروناک  ، یربراک زوجم  هارمه 1000  هب  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، یروضح تروصب  یزادنا  هار 

1101001214000259 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم طسق  هس  رد  یا  هلحرم  تروصب  رظان  دات  رظن و  دروم  تامدخ  هئارا  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6817783415 یتسپ :  دک  جحراولب ،  - تیالو راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228010-066  ، 33228004-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33201612-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رارقتسا   رارقتسا ،، شزوما شزوما ،، دوجوم دوجوم متسیس   متسیس زازا   تاعالطا   تاعالطا تروناک   تروناک ،، یربراک یربراک زوجم   زوجم   10001000 هارمه   هارمه هبهب   بوبو   تحت   تحت یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
،، یروضح یروضح تروصب   تروصب یزادنا   یزادنا هار   هار

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 51 ھحفص 19 
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیندراه ینابیتشپ ، سنسیال و  نیمات  ، Firepower یزادنا هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000214 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتنس اتید  تاعالطا ( یروانف و  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  بصن و  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000070 زاین :  هرامش 

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیندراه گنیندراه ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ، ، FirepowerFirepower یزادنا یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2424

(( رتنس رتنس اتید   اتید تاعالطا ( ( تاعالطا وو   یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 51 ھحفص 20 
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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 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

6396358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001262001290 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  یراذگ  تمیق  تسیل  ًانمض  دوش  تبث  هناماس  رد  لک  تمیق  تسیل  یراذگ  تمیق  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسام ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات زکارم  لاسام و  نامرد  تشادهب و  هکبش   IT تامدخ دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093940000009 زاین :  هرامش 

لاسام ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

هنایهام 12 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

لاسام رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعبات زکارم  لاسام و  نامرد  تشادهب و  هکبش   IT تامدخ دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4381765899 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  تلاسر  ناتسرامیب  بنج  لاسام  لاسام ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43665948-013  ، 43665030-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43665040-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم یناسر   یناسر زورب   زورب تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

نامرد نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش   ITIT تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 51 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52464331 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/27هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ 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 51 ھحفص 22 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوما 2973300655 هرامش  هب  رافح  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985011007 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  داتس  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080  - 016134143547: یتکرش هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رافح رافح روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 51 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدازآ هاگنامرد   :: 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 06 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دیدزاب.یقاصلا  یالاک  تسیلو  دادرارق  قبط  یتساوخرد  طیارشو  مالقا  اب  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  ءارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمظاک  09166009860 یگنهامه

1101094560000045 زاین :  هرامش 
یدازآ هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکنامیپ تیحالص  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش  ( یلاعو تیفیک  ابراکو  یناریا  کی  هجرد  یالاک  ) .تسا هدش  جرد  هنومن  تروصب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یمازلا  یاه  تیحالص  یمامتو  راک  ترازو  زا  ینمیاو 

1373913444 یتسپ :  دک  این ، ) نومزآ  ) مود همیب  نابایخ  یادتبا  جرک - صوصخم  هداج  یادتبا   - یدازآ نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44969284-021  ، 44632024-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44631832-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ءارجا   ءارجا 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 51 ھحفص 24 
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشمو  دادعت  هب   ..... نیچ و میسو  کیراب  مد  لماش  تالآرازبا  ملق  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001531000137 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

یتسویپ لیاف  تاصخشمو  دادعت  هب   ..... نیچ و میسو  کیراب  مد  لماش  تالآرازبا  ملق  دیرخ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33322375-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ردیانشا  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001172000014 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  ردیانشا  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ..  .. وو نیچ   نیچ میسو   میسو کیراب   کیراب مدمد   لماش   لماش تالآرازبا   تالآرازبا ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

ردیانشا ردیانشا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوال هقطنم  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 14 -  ات   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000777 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرتمزیر لودج  حرش  هب  1 دادعت : 
1402/12/27 زاین :  خیرات 

ناوال هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین تروص  رد  .ددرگ  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  جرد و  خرن  داهنشیپ  گرب  لودج و  رد  صلاخان  تروص  هب  تمیق  ءاضماو ؛ رهم  تاحفص  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  سیسات و  یهگآ  تارغت ، یهگآ  یراک ، قباوس  هیارا.دامرف  لصاح  سامت  نفلت 021-23945024  هرامش  اب  تاعالطا 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945024-021  ، 23945002-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HWIC-1T لوژام ددع  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 V.35 لباک ددع  15

CISCO2901 رتور هاگتسد  12
1101000476000116 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لانگیس لباک  الاک :  مان 

رتم 15 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1402/01/10 زاین :  خیرات 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه 

ددرگیم لاطبا  دیرخ  دنیآرف  تشگرب و  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  ، ندوب تیفیک  یب  ندوب و  بویعم  روکذم و  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO2901CISCO2901 رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد V.35 V.35 1212 لباک   لباک ددع   ددع HWIC- 1T  HWIC- 1T  1515 لوژام   لوژام ددع   ددع 1515 ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000071 زاین :  هرامش 

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

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تویپ  لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

6396360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبشو تخاس  ریز  تینماو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000208 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

هکبشو هکبشو تخاس   تخاس ریز   ریز تینماو   تینماو ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 51 ھحفص 28 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3689975
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sxdmml85ktfdr?user=37505&ntc=6396274
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6396274?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3690171
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bmj3gu35xzslv?user=37505&ntc=6396360
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6396360?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

اه6395536 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 22)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6395537 مرن  ینابیتشپ  رازفا و  تخس  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید6395611 ریوصت  طبض   - وکسیس چیئوس   - یتینما هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نالیگ6395617 ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یا  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما 
لاس 1402 رد 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6396099 تخاسریز و  تینما  هحفص 17)ینابتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیندراه6396163 ینابیتشپ ، سنسیال و  نیمات  ، Firepower یزادنا هحفص 17)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6396282( رتنس اتید  تاعالطا ( یروانف و  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  بصن و  تامدخ  هحفص 17)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامرد6396361 تشادهب و  هکبش   IT تامدخ هحفص 17)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 51 ھحفص 29 

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


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  یلیمکت  تاحیضوت.دنیامرف  تکرش  ناتسا  لخاد  ناگدننک  نیمات  طقف   SMD-Indoor-P4 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000079000009 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرهش نویزیولت  لاووئدیو و  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  یلیمکت  تاحیضوت.دنیامرف  تکرش  ناتسا  لخاد  ناگدننک  نیمات  طقف   SMD-Indoor-P4 نویزیولت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813664759 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یوربور  رویرهش  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316401-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33317750-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SMD- Indoor-P4SMD- Indoor-P4  نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 51 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3689306
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3paf9rtakdj3a?user=37505&ntc=6395731
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395731?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

6396088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  ناتسرهش  هزوح  لیردراگ  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004462000019 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/06 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  ددجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن

3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسرهش  یربارتو  هار  هرادا  تابساحم  ناوید  بنج  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442139-023  ، 33442138-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33442537-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههار  حطس  ییزج  ود  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000176 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/09 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش نانمس   نانمس ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح لیردراگ   لیردراگ تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3838

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ییزج   ییزج ودود   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 51 ھحفص 31 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3689705
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p2x4bsm2tl55q?user=37505&ntc=6396088
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https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3680530
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/86zutde4k84ta?user=37505&ntc=6396094
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6396094?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 مالعتسا   مالعتسا

هردمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ مالعتسا  ربارب  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000095 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  93000 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش همیمضو  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35524008-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاکتعرس ینمیا و  هناوتسا  ، یا هبرگ  مشچ  دیرخ   ) ناتسا اههار  حطس  یقفا  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000177 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/09 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا ربارب   ربارب یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4040

(( هاکتعرس هاکتعرس وو   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا ،، یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ  ) ) ناتسا ناتسا اههار   اههار حطس   حطس یقفا   یقفا مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 51 ھحفص 32 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3689693
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8zphf2dtce4ev?user=37505&ntc=6396110
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6396110?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3680584
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cs2wbmyh9fdz5?user=37505&ntc=6396133
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6396133?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  ددع .  دادعت 10   IP نیبرود ددع  تروپ 5  رآ 8 یو  ید  .ددع  تروپ 3 رآ 16  یو  ید   - AHD لدمددع نیبرود 60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  ددع .   2

1101004958000116 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1402/01/09 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/09 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1402/01/09 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/09 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/01/09 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  09133290835 یدمحا سدنهم  ینف  سانشراک  - دوشیم تخادرپ  زور  ات 10  5 زا دعبالاک  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید ریوصت   ریوصت طبض   طبض  - - وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس  - - یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 51 ھحفص 33 
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ناجنز یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هتسب  رادم  نیبود  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  یرازگرب  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004037000019 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/07 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513713137 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یرادناتسا  نارمچ -  دیهش  راولب  مئاق -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33143374-024  ، 33141-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33143253-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب یرادرهش   :: 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   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب سراف  جیلخ  یربرفاسم  هنایاپ  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 32 هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000098 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سابعردنب سراف  جیلخ  یربرفاسم  هنایاپ  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 32 هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710001-076  ، 32223022-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223022-076 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبود   نیبود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

یربرفاسم یربرفاسم هنایاپ   هنایاپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 3232 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 51 ھحفص 34 
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نادمه ناتسا  یزاسرهش  هار و  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 19 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KDT - 5MP یتسویپ کردم  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000119000016 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  KDT - 5MP تاصخشم اب  یتسویپ  کردم  قبط  دیاب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 30  هک  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  مرتحم  ناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516839711 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هیدیعس - خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38223001-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38221224-081 :: 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 ددع   ددع یسیس   ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 51 ھحفص 35 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6396123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش یراذگراب  ) تسویپ حرش  دروآرب و  ساسا  رب  ین  ینابونآ  یخیرات  راثآ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا سامت 

1101003240000157 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  یراذگراب  ) تسویپ حرش  دروآرب و  ساسا  رب  ین  ینابونآ  یخیرات  راثآ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا رد  تکرش  هب  زاجم   ICTو HCE تیحالص یهاوگ  قرب و  تاسیساتدیرگ  ناراکنامیپ.تسا  زور  نامیپ 30  تدم  دشاب و  یم  دقن  تروص  هب  رابتعا  ( تسیمازلا

دنشاب یم 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یخیرات یخیرات راثآ   راثآ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 51 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سابعردنب یرادرهش   :: 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   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CNG تخوس هاگیاج   9 رد لقتسم  تروص  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 54  هار  بصنو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000099 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 54 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CNG تخوس هاگیاج   9 رد لقتسم  تروص  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 54  هار  بصنو و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710001-076  ، 32223022-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32223022-076 :: 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

(( 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

هتسب6395952 رادم  نیبرود  ددع  هحفص 33)یس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6395416 تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  و  نویساربیلاک )   ) یزادنا هار  بصن  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6396070 تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد یزادنا  5454   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6395416 تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  و  نویساربیلاک )   ) یزادنا هار  بصن  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6396070 تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

154950 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154950 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/27 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lionlion لدم   لدم - -   canasafecanasafe یناشنشتآ )  )  یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون 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

6395879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فا ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا  ید  ما  قرو 

1101003809000845 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح دض  برد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 . دیئامرف لصاح  سامت  داژندارم  سدنهم  بانج  هرامش 09376858551  اب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076  ، 33313774-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33313775-076 :: 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

6395655lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  هحفص 11)سابل  قیرح  ( قیرح

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

ید6395879 ما  قروفا  ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد 
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6396104 ءافطا  مالعا و  متسیس  بصن  هحفص 24)ءارجا 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

کینورتکلا6395885 تظافح  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یاهمتسیسناوخارف  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یخیرات6396123 راثآ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 33)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

طولب طولب بوچ   بوچ شکور   شکور وو   لیم   لیم ودود   فافا   یدید   ماما   قروفا   قروفا یدید   ماما   شکور   شکور وو   هریگتسد   هریگتسد وو   لفق   لفق اباب   تقرس   تقرس دضدض   تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 51 ھحفص 39 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688560
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/td3nu44s7epda?user=37505&ntc=6395879
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395879?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  - سیک هب  یساکع  نیبرود  یطابترا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113001030 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیبرود لباک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250357-071 :: 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

لاتیجید6395611 ریوصت  طبض   - وکسیس چیئوس   - یتینما هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیک6395614 هب  یساکع  نیبرود  یطابترا  هحفص 16)لباک  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6395917 رادم  نیبود  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یربرفاسم6395925 هنایاپ  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 32 هار  بصن و  هحفص 33)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6395952 رادم  نیبرود  ددع  هحفص 33)یس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6396126 رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 54  هار  بصن و  هحفص 33)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سیک سیک هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یطابترا   یطابترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

لاتیجید6395611 ریوصت  طبض   - وکسیس چیئوس   - یتینما هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یامیس  ادص و   :: 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 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

6395897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  همیمض  هک  یتسیل  قبط  مهم  یلیخ  هتکن  دوش  همیمض  امتح  رونکاف  شیپ  تسا  هدش  همیمض  یتسویپ  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092673000037 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دوش  هاداد  تمیق  تسا  هدش  همیمض  هک  یتسیل  قبط  مهم  یلیخ  هتکن  دوش  همیمض  امتح  رونکاف  شیپ  تسا  هدش  همیمض  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفارش ددرگیم 01953050253  لاطبا  تساوخ  رد  تروصنیا  ریغ 

9177671388 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  یامیس  ادص و  یرظتنم -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38403001-051  ، 38409001-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38424490-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقا هطوبرم 64572603  سانشراک  اب  سامت  دادرارق ،  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط   EMC Unity600 زاس هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدومحم

1101001017000900 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید6395897 دراه  زاس  هریخذ  هحفص 41)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6396363EMC Unity600 زاس هریخذ  هحفص 41)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

EMC Unity600EMC Unity600 زاس   زاس هریخذ   هریخذ 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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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

6395474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  تاعطق  رورس و  یساش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000562 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
HPE|381513-B21  | دیر هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبقرودصو  ینفداتو  بصنزا  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

تاعطق تاعطق وو   رورس   رورس یساش   یساش ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6395710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

aff base server8 101 gen380 hpe pro dl رورس  : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000088 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CISCO2511 2511 لدم |Cisco  | یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/09 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6396205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000069 زاین :  هرامش 

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

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

aff base server8 10 1  gen380 hpe pro dlaff base server8 10 1  gen380 hpe pro dl رورس   : : رورس ناونع : : ناونع 5454

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 51 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا 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

تاعطق6395474 رورس و  هحفص 42)یساش  رورس  ( رورس

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

6395710aff base server8 101 gen380 hpe pro dl هحفص 42)رورس  : رورس  ( رورس

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

رورس6396205 تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  رورس  ( رورس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راون راون یایا -  -  هرطق   هرطق بسچ   بسچ -- مویراوکآ مویراوکآ تاموزلم   تاموزلم یسدنهم - - یسدنهم یالول   یالول -- الول الول هریگتسد -- -- هریگتسد ایای   هتسد   هتسد -- یموینیمولآ یموینیمولآ لیر   لیر یتاسیسات   یتاسیسات مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
لفق لفق هظفحم   هظفحم  - - یچیئوس یچیئوس یکیرتکلا   یکیرتکلا دیلک   دیلک لفق   لفق  - - لفق لفق هظفحم   هظفحم  - - هفرط هفرط ودود   بسچ   بسچ

5656

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

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

زا 51 ھحفص 45 

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


.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  هس  یرابتعا  تخادرپ 
یگنهامه 09123996352

1101096102001824 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یموینیمولآ لیر  الاک :  مان 
ددع 140 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هریگتسد ای  هتسد  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

الول الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یسدنهم یالول  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

مویراوکآ تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یا هرطق  بسچ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هفرط ود  بسچ  راون  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لفق هظفحم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یچیئوس یکیرتکلا  دیلک  لفق  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لفق هظفحم  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6395427Automatic Transfer Switch (ATS  ) چیئوس هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

زا 51 ھحفص 46 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6395611 ریوصت  طبض   - وکسیس چیئوس   - یتینما هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاموزلم6395905 یسدنهم - یالول  - الول هریگتسد -- ای  هتسد  - یموینیمولآ لیر  یتاسیسات  مالقا  دیرخ 
یکیرتکلا دیلک  لفق   - لفق هظفحم   - هفرط ود  بسچ  راون  یا -  هرطق  بسچ  - مویراوکآ

لفق هظفحم   - یچیئوس

هحفص 45) چیئوس  ( چیئوس

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

6396238V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141827 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس روتکلس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1402/01/15 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

لاتیجید6395611 ریوصت  طبض   - وکسیس چیئوس   - یتینما هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چوس6395799 روتکلس  هحفص 47)دیرخ  چوس  ( چوس

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

چوس چوس روتکلس   روتکلس 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 51 ھحفص 47 
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداعس یکشزپ  یاهروتینام  یفرصم  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000299 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرتماراپ دنچ  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نوخ راشف  یریگ  هزادنا  رازبا  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
یرتماراپ دنچ  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

یرتماراپ دنچ  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
یرتماراپ دنچ  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

یرتماراپ دنچ  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تداعس تداعس یکشزپ   یکشزپ یاهروتینام   یاهروتینام یفرصم   یفرصم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 51 ھحفص 48 
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون 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

6395868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هرادا  گنیروتینام  رد  UPS هاگتسد یرهش و 2  قرب  یتسد  نامرف  رادم  ولبات  یزادنا  هار  بصن و   ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000844 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076  ، 33313774-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33313775-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  سنارفنک  نلاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001053000025 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1402/01/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم هرادا   هرادا گنیروتینام   گنیروتینام ردرد   UPSUPS هاگتسد   هاگتسد   22 وو   یرهش   یرهش قرب   قرب یتسد   یتسد نامرف   نامرف رادم   رادم ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 5959

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 51 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تداعس6395691 یکشزپ  یاهروتینام  یفرصم  تاعطق  هحفص 47)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رد6395868 UPS هاگتسد یرهش و 2  قرب  یتسد  نامرف  رادم  ولبات  یزادنا  هار  بصن و   ، یحارط
یزکرم هرادا  گنیروتینام 

هحفص 47) روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6395900 لیاف  قبط  سنارفنک  نلاس  هحفص 47)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

رافح6395948 روتینام  هحفص 22)ریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6395952 رادم  نیبرود  ددع  هحفص 33)یس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حالصا6395841 بآ -  لاقتنا  طخ  لیمکت  بالضاف -  یروآ  عمج  هکبش  یارجا  لماش :  هصقانم  ناونع   8
متسیس یناسرزور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و   - بآ لاقتنا  طوطخ  یلخاد و  هکبش 

...و بآ  هاچ  رفح  سنارفنک -  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6395476 هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، هحفص 5)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6395537 مرن  ینابیتشپ  رازفا و  تخس  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نالیگ6395617 ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یا  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما 
لاس 1402 رد 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیتاسا6395753 یشزومآ و  زکارم  تاسسوم و  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 51 ھحفص 50 
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

6395731SMD-Indoor-P4 هحفص 30)نویزیولت لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

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

زا 51 ھحفص 51 

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