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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 32

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 

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4848))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 38

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

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " 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 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32
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( 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 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( 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 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

یوضر ناسارخ   :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و نامتراپآ  نامتخاس ،  نایعا ،  هصرع ،  هلمج  زا  یزیمم  لماک  یاهمرف  لماش  کالما  تاعالطا  تشادرب  رهش   ، رباعم کالما و  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

56243832-56243002-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394906 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناربراک  یاه  هنایار  یرادا  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  - 1

یزور هنابش  تاماظتنا  ینابهگن و  یکیزیف  تظافح  تامادقا  ماجنا  - 2

هام   11-12 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  نیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هبتر 5 و  تاطابترا  هتشر 

یتسپ 1955756113 دک  کرگشل  هداج  لوا  نارهت -  اهدادرارق -  روما   :: سردآ سردآ

02123563633 :: 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

کالما کالما تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب رهش   رهش  ، ، رباعم رباعم وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 11

یاه یاه هنایار   هنایار یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
یزور یزور هنابش   هنابش تاماظتنا   تاماظتنا وو   ینابهگن   ینابهگن یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا - - 22 ناربراک   ناربراک

22
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زیربت یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

20010937720000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 10/30هرامش  - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم تعاسات 10/30عبنم  - 1402/01/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب و هرهب  عماج  هناماس  رارقتسا  ینابیتشپ و  هرواشم ، شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ  عوضوم «  اب  رواشم  باختنا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یمتسیس 20010937720000028  هرامش  هب  زیربت »  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  تاریمعت  یرادهگن و 

.دیامن رازگرب 

لایر  دانسا 1/000/000  تفایرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دازآ تیفرظ  یاراد  شرافس و  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر  رد  هبتر 7  لقادح  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  نارواشم  نارواشم  یصاصتخا  طیارش 

روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  یراک ) )

یرادرهش یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  هاگشناد -  مود  برد  یوربور  نمهب -  راولب 29  زیربت   :: سردآ سردآ

041 ربامن 33290066 -   - 041  - 33290001 041 و 8 -   - 33290427 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395174 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناربراک  یاه  هنایار  یرادا  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  - 1

یزور هنابش  تاماظتنا  ینابهگن و  یکیزیف  تظافح  تامادقا  ماجنا  - 2

هام   11-12 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  نیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هبتر 5 و  تاطابترا  هتشر 

یتسپ 1955756113 دک  کرگشل  هداج  لوا  نارهت -  اهدادرارق -  روما   :: سردآ سردآ

02123563633 :: 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

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یاه یاه هنایار   هنایار یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
یزور یزور هنابش   هنابش تاماظتنا   تاماظتنا وو   ینابهگن   ینابهگن یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا - - 22 ناربراک   ناربراک
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هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093772000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:30هرامش تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر لقن  لمح و  نامزاس  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب و  هرهب  عماج  هناماس  رارقتسا  ینابیتشپ و  هرواشم ، شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بت  یرادرهش 

هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

یرادرهش یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  هاگشناد  مود  برد  یوربور  نمهب  راولب 29  زیربت   ، 5156917511 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت

:: 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

هاگورین6395355 گنیروتینام  متسیس  هحفص 7)یناسرزورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جنس6395357 تعرس  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 10)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامزاس نامزاس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
یلیر یلیر لقن   لقن وو   لمح   لمح
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091574000138 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395225 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناد هناخراک  یجورخروسرپمک ، یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اگشیالاپ  تکرش  هاگورین   PMS یدنب و
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقرب تاعطق  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/04/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  راوچ -  ناتسرهش  مالیا -   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005380000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395295 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنامید  نیکرتشم  یریذپ  لرتنک  تهج  دنمشوه  یاهدیلک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

یدنامید  نیکرتشم  یریذپ  لرتنک  تهج  دنمشوه  یاهدیلک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
274,605,000,000 یلام :  دروآرب 

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

لایر   9,238,150,000 نیمضت :  غلبم 
15:30 تعاس : 1402/04/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییاراد نادیم  کارا   ، 3813774979 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه شخب   شخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
اگشیالاپ اگشیالاپ تکرش   تکرش هاگورین   هاگورین   PMSPMS وو   یدنب   یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک یجورخروسرپمک ، ، یجورخروسرپمک
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یدنامید یدنامید نیکرتشم   نیکرتشم یریذپ   یریذپ لرتنک   لرتنک تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه یاهدیلک   یاهدیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 57 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z3za2urf9kz5f?user=37505&ntc=6395225
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395225?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g7kqy6wqpglfe?user=37505&ntc=6395295
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395295?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( وکست  ) شیک رهپس  یژرنا  ونکت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکیریغ یفیک  یبایزرا  هارمه  هب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  رد  کمک  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 NGL-3200 هژورپ هزیوه  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  راک : یارجا  لحم 

لایردرایلیم دروآرب 157  - 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یدقن -  زیراو  دیسر  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یقوقح و  دحاو  دیحوت ط 7  نامتخاس  قفش  شبن خ  نامداد  دیهش  راولب  برغ  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 1471 و 1472  8-88576340-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@tescooil.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091574000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395355 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیازاگشیالاپ  تکرش  هاگورین  گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/04/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  راوچ -  ناتسرهش  مالیا -   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ردرد   کمک   کمک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 88

هاگورین هاگورین گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

01-14011224 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17:00هرامش  - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16:00عبنم  - 1402/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکارم  قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 920.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف 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  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

184-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد تارابتعا  لحم  زا  ریناوت  درادناتسا  اب  قباطم  تاو  ( LED (150 ینابایخ غارچ  ددع  ( 1000  ) رازه دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  لوبق  دروم  دقن  هجو  زیراو  ای  تابلاطم  زا  رسک - یکناب  تنامض  تروص  هس  هب  طقف  لایر  نیمضت 1.810.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا  یروهمج  راولب  سابع –  ردنب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

07631201594 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

07631201402 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم زکارم   زکارم قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

تاو تاو   LED 150LED 150 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 57 ھحفص 10 
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انزا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش تفایرد  نامز  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/28

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

6394830 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1402/01/16دکدک   رابتعا  نامز   - 1402/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  یرازگرب ،  قیرط  زا  یگدننار  تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاهنیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06643422165 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395257 :: هرازه هرازه :: 1402/01/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم  یسرجوین 4 یارجا  هیهت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتم  یسرجوین 4 یارجا  هیهت و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

110,532,360,929 یلام :  دروآرب 

لایر   5,526,618,046 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/04/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

یگدننار یگدننار تافلخت   تافلخت وو   یکیفارت   یکیفارت یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یرتم یرتم یسرجوین  44 یسرجوین یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

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

2001001159000195 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1402/01/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395300 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   535,755,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

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

2001003143000041 :: 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

6395346 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول تازیهجت و  ، هتسب رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  یربهار ، دادرارق  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  ار  دوخ  یبناج 

نارهت  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت و ، هتسب رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  یربهار ، دادرارق  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  یبناج  مزاول 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,115,000,000 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت ،، هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس یربهار ، ، یربهار دادرارق   دادرارق یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 57 ھحفص 12 
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درونجب یرادرهش  زبس  یاضف  اه و  کراپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005297000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395357 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس  تعرس  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

جنس  تعرس  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,566,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   829,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:15 تعاس : 1402/04/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلصم یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ   ، 9414939571 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6395329 متسیس  یزادنا  هار  رد  کمک  هحفص 7)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

جنس جنس تعرس   تعرس هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 57 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/57n9uznzaxaff?user=37505&ntc=6395357
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395357?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یگدننار6394830 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاهنیبرود  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

متسیس6395225 ءاقترا  یناسر و  زورب  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تکرش هاگورین   PMS یدنب و هناد  هناخراک  یجورخروسرپمک ، یاه  شخب  گنیروتینام 

اگشیالاپ

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6395329 متسیس  یزادنا  هار  رد  کمک  هحفص 7)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6395346 ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  یربهار ، دادرارق  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
یبناج مزاول  تازیهجت و  ، هتسب رادم 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

جنس6395357 تعرس  هناماس  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 10)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تراجت  هعسوت  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 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003069000010 زاین :  هرامش 

ناریا تراجت  هعسوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  تراجت  هعسوت  نامزاس  - نارهت یللملا  نیب  یاههاگشیامت  یمئاد  لحم  - لوئس نابایخ  - نارمچ هرگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1999613954

21919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

21919-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 57 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688373
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qaqywmh6hxgm4?user=37505&ntc=6394899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394899?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  کینورتکلا  رازاب  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000155 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  کینورتکلا  رازاب  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77244999-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ( EOP  ) تایاکش هب  یگدیسر  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  دادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000156 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ( EOP  ) تایاکش هب  یگدیسر  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  دادرارق  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77244999-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم کینورتکلا   کینورتکلا رازاب   رازاب رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپو   ینابیتشپو هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1818

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ( ( EOPEOP  ) ) تایاکش تایاکش هبهب   یگدیسر   یگدیسر رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپو   ینابیتشپو هعسوت   هعسوت دادرارق   دادرارق دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 57 ھحفص 15 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688479
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rnjm2dumrh843?user=37505&ntc=6394918
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394918?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688534
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x6hx2gkvpmhy4?user=37505&ntc=6394934
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394934?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ینوناق  رتافد  پملپ  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  داد  رارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000157 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ینوناق  رتافد  پملپ  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  داد  رارق  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77244999-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6394955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ساسا  رب  لاسکی  تدم  هب   ACANO MANAGER رازفا مرن  سنسیال  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000249 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینوناق   ینوناق رتافد   رتافد پملپ   پملپ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپو   ینابیتشپو هعسوت   هعسوت داد   داد رارق   رارق دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2020

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب     ACANO MANAGERACANO MANAGER رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 57 ھحفص 16 
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یتموکح تاریزعت  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 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  شخب  هس  رد  گنیتکیت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دکناریا 

دامرفب همیمض  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح 
1101003020000083 زاین :  هرامش 

یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط  شخب  هس  رد  گنیتکیت  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دکناریا 

دامرفب همیمض  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب شخب هسهس   ردرد   گنیتکیت   گنیتکیت رازفا   رازفا مرن   مرن 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 57 ھحفص 17 
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ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  یتراظن  هناماس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000030 زاین :  هرامش 

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

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیحوت ناهفصا خ  کناب  لحم  ات  لمح  هنیزه.دشابیم  یتسویپ  تاصخشماب  رظندم  یالاک  صوصخرد  لماک  تاحیضوت.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق سدنهم  ییوگخساپ 09137902459 هنوگره.تسالاک  هدنشورف  هدهعرب 

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 57 ھحفص 18 
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دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: 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 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

6395114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  هناماس  قیرط  زا  کرادم  لاسرا  هلاسکی -   CORPORATE هخسن هربراک  یناریا 60  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001466000088 زاین :  هرامش 

دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 60 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگورین المهد ،  دورهاش ،  رد  عقاو  دورهاش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رابنا  برد  تسیاب  یم  الاک  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  رف 09374097072  تداعس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .ددرگ  لیوحت  یماطسبدیهش  قرب 

 : یتسپ دک  یماطسبدیهش ، ، قرب  هاگورین  یدابآ  المهد ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  دورهاش ،  ناتسرهش  نانمس ،  ناتسا  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3654134111

32503004-023  ، 32503020-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32503020-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  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

6395375 :: 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
1101003530000018 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 

تسوپ 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

CORPORATECORPORATE  هخسن هخسن هربراک   هربراک   6060 یناریا   یناریا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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 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 57 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا هاگدورف  رد  هبوصنم  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000151 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یرازگراب  هدش  روهمم  تروص  هب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  همیمض  کرادم  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هیمورا هاگدورف   هاگدورف ردرد   هبوصنم   هبوصنم قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 57 ھحفص 20 
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  میس  یب  دود  قیرح  مالعا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000317 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  دعب  یلام  هیوست  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  رادیرخ  رابنا  لحم  لیوحت   ) تسویپ لیاف  حرش  هب  میس  یب  دود  قیرح  مالعا  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  دشاب  یم  ههامکی  رثکادح 

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

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

88898651-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  کرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010034000001 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
دالوف | ینابدرن | وکپس  | لباک ینیس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ساسارب  راک  ماجنا  لحارمو  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  برغ  کرمگ  روپ  یناماس  نابایخ  ناگدازا  هارگرزب  هب  هدیسرن  حتف  هارگرزب  رتمولیک 10  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1379854933

66185851-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66185851-021 :: 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

میس میس یبیب   دود   دود قیرح   قیرح مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2727

هار هار بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت راکدوخ -  -  راکدوخ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس قیرح -  -  قیرح دضدض   شوپ   شوپ راوید   راوید وو   بذاک   بذاک فقس   فقس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  )  ) 11 زاف   زاف هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
 ..(  ..( وو اهلباک   اهلباک تیاده   تیاده تهج   تهج فقس   فقس وو   فکفک   ینیس   ینیس یزادنا   یزادنا

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 57 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2960PSL- POE24PORT وکسیس چیوس  باه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003379000151 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2960PSL- وکسیس چیوس  باه  یاهدنرب  طقف  انمض " الاک  حیحص  یوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
POE24PORT

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33235845-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس باه   باه 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 :
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ناریا تراجت  هعسوت  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 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003069000011 زاین :  هرامش 

ناریا تراجت  هعسوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  تراجت  هعسوت  نامزاس  - نارهت یللملا  نیب  یاههاگشیامت  یمئاد  لحم  - لوئس نابایخ  - نارمچ هرگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1999613954

21919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

21919-021 :: 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 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 57 ھحفص 23 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6394940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قباطم  نلیتا و ....  یلپ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000353 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراجت ( HDPE  ) نلیتا یلپ  هلول  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

نیدرورف 1401) مود  همین  تخادرپ  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو قرب   قرب لانیمرت   لانیمرت  / / رتروناک رتروناک ایدم   ایدم  / / یرون یرون ربیف   ربیف  / / هزیناولاگ هزیناولاگ راد   راد شکور   شکور یسکلف   یسکلف هلول   هلول // نلیتا نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 57 ھحفص 24 
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روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000122 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SSD|NVIDIA| تیاباگیگ  K513EQ-L1441|Core i5|8| سوسیا  | پات پل  الاک :  مان 

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

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یسمل روتیتنام  الاک :  مان 

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

DSL-AX82U لدم | سوسیا یراجت  مان  | رتور - مدوم  | مدوم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- تسویپ تسیل  اب  قباطم  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

دروک دروک چپچپ   هکبش - - هکبش لباک   لباک تیریدم   تیریدم لنپ   لنپ هعومجم   هعومجم ماکاتید - - ماکاتید دروک   دروک چپچپ   -- هکبش هکبش لباک   لباک تیریدم   تیریدم لنپ   لنپ هعومجم   هعومجم -- یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هکبش - - هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
...و ...و قرب - - قرب میس   میس ماکاتید - - ماکاتید

3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دراد ار  تسویپ  حرش  هب   IT زاین دروم  مالقا  نیمات  تهج  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000066 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

یرون ربیف  لباک  الاک :  مان 
مرگولیک 350 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
یرون ربیف  دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

قرب میس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هدازیدهم  یاقآ  بانج   02182211202  : نفلت هرامش  هب  دیناوت  یم  رتشیب  تعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6395039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  درف  یربهر  یاقآ  تباث 021-64458985  هرامش  اب  ًافطلرتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد 

1101004728000065 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

TL-WN881ND|PCI| کنیل - یپ یت   | هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

الاک لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  ، دش دهاوخ  فذح  اه  یسررب  تسیلزا  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تساوخرد  قبط  ًانیع  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب 

.دش دهاوخ  جراخ  اهیسرب  تسیل  زا  تروصنیا  ریغرد  دوش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  * روتکاف شیپ  * 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434
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ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یطابترا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000164 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

| زربلا لباک  (| Outdoor  ) یجراخ یاضف  | ینیمز  | یتارباخم |2 لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت لامش  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000454000012 زاین :  هرامش 

نارهت لامش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1911618518 یتسپ :  دک  کالپ 153 ،  دامادریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22257643-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22922285-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتارباخم یتارباخم لباک   لباک یطابترا (  (  یطابترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

 ( ( یتوص یتوص متسیس   متسیس یارجا   یارجا سنارفنک (  (  سنارفنک نلاس   نلاس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.هدنشورف 1 اب  لمح   . gxp1625 لدم میرتسا  دنرگ  نوف  یپ  یآ  هاگتسد  ود   , IP PHON تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903001006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
IP نفلت الاک :  مان 

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

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ.هدنشورف 1 اب  لمح   . gxp1625 لدم میرتسا  دنرگ  نوف  یپ  یآ  هاگتسد  ود   , IP PHON :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52372006-031  ، 37885881-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میرتسا میرتسا دنرگ   دنرگ نوف   نوف یپیپ   یآیآ   هاگتسد   هاگتسد ودود    ,  , IP PHONIP PHON ناونع : : ناونع 3737
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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 16 -  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رواپ  لوژام  هدنهدریخات ،  تراک  کرباس ،  لنپ ،  کب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000561 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ریخات دحاو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

لنپ تس  ای  یتشپ  لنپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
DCFM لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

22163922 ینف : دحاو  یدروهاش 22166414  یلام : رومام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رابنا  ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 
.دشاب یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  تس و  یمازلا  روتکاف  شیپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواپ رواپ لوژام   لوژام هدنهدریخات ،  ،  هدنهدریخات تراک   تراک کرباس ،  ،  کرباس لنپ ،  ،  لنپ کبکب   ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 57 ھحفص 30 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  گرب  قبط 2 نلاس  یشک  لباک  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005896000140 زاین :  هرامش 

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرایادخ سدنهم  اب  یلبق  یگنهامهاب  دشابیم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  یتسویپ  مالعتسا  گرب  قبط 2 نلاس  یشک  لباک  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6395095 لیاف  حرشب  یتراظن  هناماس  هحفص 14)چیئوس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6395114CORPORATE هخسن هربراک  یناریا 60  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نالیگ6395375 ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یا  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما 
لاس 1402 رد 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نلاس نلاس یشک   یشک لباک   لباک متسیس   متسیس یارجا   یارجا 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 57 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000201 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
PJ43FN1| سراپ |LED  | نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  فیصوت  تسویپ  لیاف  رد  الاک  قیقد  تاصخشم  دوش .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  یرقاب ـ  سدنهم  سامت 09121943345  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 57 ھحفص 32 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب  ناتسا  قرش  یاههار  رد  مئالع  ولبات و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000276 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   ناتسا   ناتسا قرش   قرش یاههار   یاههار ردرد   مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

درز درز یبآ -  -  یبآ زمرق -  -  زمرق دیفس -  -  دیفس زبس -  -  زبس یلودج   یلودج گنر   گنر 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 57 ھحفص 33 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688458
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/egufdbf365a7z?user=37505&ntc=6394905
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6394905?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینزوگ کال 3 - یمیش  راگدنام 2 - یاه 1 - دنرب  نایم  زا  زاتمم  تیفیک  اب  درز  / یبآ / زمرق / دیفس / زبس یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000738 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 2,760 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 1,880 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 100 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 840 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
یششوپ گنر  الاک :  مان 
رتیل 3,760 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  اه  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

.ددرگ لاسرا  لماک  روطب  الاک  طوبرم ، دحاو  سانشراک  طسوت  دات  زا  سپ  دوش و  لاسرا  الاک  هنومن  ًامتح 
مالعتسا طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف  ءاضما  رهم و 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 57 ھحفص 34 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات لیوحت  هیهت و  ) ناتسا گرزب  یاهرهش  یدورو  یزاس  ابیز  یزاس و  نمیا  یهدناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  هب  ولبات ) هیاپ  ، امنریسم ، یلدوت ، امنرطخ ، ینابهورگ

1101004572000279 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ ،، امنریسم امنریسم ،، یلدوت یلدوت ،، امنرطخ امنرطخ ،، ینابهورگ ینابهورگ ولبات   ولبات لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت )) ناتسا ناتسا گرزب   گرزب یاهرهش   یاهرهش یدورو   یدورو یزاس   یزاس ابیز   ابیز وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع
(( ولبات ولبات

4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هقطنم  یرادرهش  زایندروم  شزف  فکو  لودج  لمحو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005581000167 زاین :  هرامش 

جدننس هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط / رتم 1 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6614784951 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  - رویرهش نابایخ 17  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33164392-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33156445-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرف شرف فکو   فکو لودج   لودج لمحو   لمحو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت و رنیت  ، ینغور گنر  ، یکیفارت درس  گنر  هیهت  ) ناتسا گرزب  یاهرهش  یدورو  یزاس  ابیز  یزاس و  نمیا  یهدناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  هب  دیپسالگ )

1101004572000278 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت ،، ینغور ینغور گنر   گنر ،، یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر هیهت   هیهت )) ناتسا ناتسا گرزب   گرزب یاهرهش   یاهرهش یدورو   یدورو یزاس   یزاس ابیز   ابیز وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع
(( دیپسالگ دیپسالگ

4545
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس 1404/03/26 اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قاروا  - یا هرکرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030242000032 زاین :  هرامش 

هوکریز ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  7.4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هوکریز رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگیم هفاضا  دیرخ  تردق  دصرد  هنایلاس 18  - مزاول هیلک  دیاسروتوم و  اب  عافترا 2.55  ضرع 264 و  هب  ژاراگ  لماک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هوکریز ،  یزرواشک  داهج  تیریدم  - دابا یجاح  رهش  - هوکریز ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  ناتسا  هوکریز ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9767111787

32503321-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32503240-056 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6394898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاعالطا  تسیل و  بسح  رب 

1101030577000671 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

.ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  بسح  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

ددرگ ماجنا ی  تخادرپ  ینف  ران  دات  زا  دعب  دادرارق و  بسح  رب 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021  ، 88343605-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا وو   تسیل   تسیل بسح   بسح ربرب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ 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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ناشاک شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010077000109 زاین :  هرامش 

ناشاک شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدمحم یاقآ  یگنهامه 09132763299  نفلت  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  یتساوخرد  تامدخ  الاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8714687971 یتسپ :  دک  یونزغ ،  رتکد  -خ  ناشاک ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55448100-031  ، 55444777-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55443611-031 :: 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

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 19 -  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6395026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تسارح  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  یرازگرب  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004037000018 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

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

تسویپ هب  تسارح  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  یرازگرب  طیارش   :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 XND3500 FR IAP لسکیپاگم ماد 5  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیپ تسیل  حرش  هب   XNB3500 FR IAP لسکیپ هاگم  تلوب 5  نیبرود 

1101003379000152 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

HFW1400DP لدم | اوهاد  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نیبرود تسا  رظن  دم  تسویپ  تسیل  قبط  هدنرب ی  طقف  انمض  الاک  حیحص  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 XND3500 FR IAP لسکیپاگم ماد 5  هتسبرادم 
XNB3500 FR IAP لسکیپ هاگم  تلوب 5  نیبرود 

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33235845-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XNB3500  FR IAPXNB3500  FR IAP  لسکیپ لسکیپ هاگم   هاگم   55 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود   XND3500  FR IAPXND3500  FR IAP  لسکیپاگم لسکیپاگم   55 ماد   ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

6395121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا %30، دقن %70 :) تخادرپ هوحن  ، هباشمدکناریا ، تاقلعتمو تازیهجتو  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاکاب  تیولوا.داتدروم  ینفرظانرظنابالاک  (، 1404 هنازخ

1101005270000312 زاین :  هرامش 
صاخ یماهس  یلامش    ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه (، هنازخ 1404 دانسا  %30 دقن ،  % 70 تخادرپ (: هوحن.ددرگ  یراذگراب  هناماسردودات  ، تسویپ یناگرزاب  تاصخشم  ، هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا یالاکاب  تیولوا.دوش  یگنهامهرابناو  یناگرزاب  روما  اب  أمتح  لاسرازا  لبق  ، لوبقدروم ینفرظانداتابالاک.هدنشورف  هدهعب  هیلخت  لمح و  ، یریگراب

9414996463 یتسپ :  دک  شزرو ،  هچوک  شبن  تلود  -  راولوب  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245913-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32245911-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجتو تازیهجتو نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیفو زیاروتوم  لسکیپاگم  هتسبرادم 8 و  نیبرود  - دراه 4 لاناک 32 ریواصت طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000031 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشنب کناب  لحمردالاک  لیوحت.تسا  دوجوم  یتسویپ  لیاف  رد  ینف  تامازلا  لماک  حرش  زاین و  دروم  یالاک  هنومن  صوصخرد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق سدنهم  ییوگخساپ 09137902459 هنوگره  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  دیحوت  ناهفصا خ 

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36252492-031 :: 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

سکیف سکیف وو   زیاروتوم   زیاروتوم لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم وو     88 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دراه - - دراه 44 لاناک لاناک 3232 ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قیقد  تاصخشم  قبط   ... ) رثوک و ناروآ  نف  ایوپ  تکرش  دیلوت  کالپ -  نیبرود  هکبش  هیدغت و  یکینورتکلا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101092372000737 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
مچرپ سکاب  سیک و  هبعج ، الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

نیبرود تکارب  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
نفلت روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  اه  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

.ددرگ لاسرا  لماک  روطب  الاک  طوبرم ، دحاو  سانشراک  طسوت  دات  زا  سپ  دوش و  لاسرا  الاک  هنومن  ًامتح 
مالعتسا طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف  ءاضما  رهم و 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالپ کالپ نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش وو   هیدغت   هیدغت یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 57 ھحفص 44 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688953
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pk2cgaxw8hyhq?user=37505&ntc=6395212
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395212?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگرگ دعسا  نیدلارخف  رالات  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000088000032 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامش 09112730070  هب  یردگرم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا .  تسویپ  هارمه  هب  لیاف  هباشم و  تمدخ  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  هدش  رکذ  مزال  یاه  زوجم  ندوب  اراد  .دیامن 

4916683445 یتسپ :  دک  یراکش ،  دیهش  راولب  یناگرگ - دعسا  نیدلارخف  نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226060-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32228171-017 :: 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

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب  لاتیجید ) نیبرود  ) یریوصت هناماس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000150 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  یصاصتخا و  یمومع و  طیارش  نتشاد.تسویپ  تاصخشم  هب  ( لاتیجید نیبرود   ) یریوصت تازیهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  هدننک  نیمات  باختنا  در و  رد  کناب  / تکرش رهم  هب  روهمم  تسویپ و  مرف  لیمکت  / تسیمازلا

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31578413-017  ، 31570000-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32362172-017 :: 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

یناگرگ یناگرگ دعسا   دعسا نیدلارخف   نیدلارخف رالات   رالات نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

(( لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود )) یریوصت یریوصت هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   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 57 ھحفص 45 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3689273
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tnfaghpvk5q95?user=37505&ntc=6395374
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395374?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3685611
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f6uw97jb9v5xf?user=37505&ntc=6395406
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395406?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

لسکیپ6395110 هاگم  تلوب 5  نیبرود   XND3500 FR IAP لسکیپاگم ماد 5  هتسبرادم  نیبرود 
XNB3500 FR IAP

هحفص 38) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکیف6395173 زیاروتوم و  لسکیپ  اگم  هتسبرادم 8 و  نیبرود  دراه - 4 لاناک 32 ریواصت طبض  هحفص 38)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6395406( لاتیجید نیبرود  ) یریوصت هناماس  تازیهجت  بصن  هحفص 38)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیمورا6394960 هاگدورف  رد  هبوصنم  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 20)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

میس6395006 یب  دود  قیرح  مالعا  هحفص 20)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6395192 قیرح -  دض  شوپ  راوید  بذاک و  فقس  یزادنا  هار  بصن و  زاف 1 (  هژورپ  ماجنا 
 ..( اهلباک و تیاده  تهج  فقس  فک و  ینیس  یزادنا  هار  بصن ،  هیهت ،  راکدوخ -  قیرح  مالعا 

هحفص 20) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

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

زا 57 ھحفص 46 

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


(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  نفلت  یشوگ   - میس یب  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000315 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میس یب  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  دعب  هیوست  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  رادیرخ  رابنا  لحم  لیوحت   ) تسویپ لیاف  حرش  هب  نفلت  یشوگ   - میس یب  تنیوپ  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یراذگراب  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هارمه  هب  ههامکی  رثکادح 

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

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

88898651-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6394973 لیاف  حرش  هب  نفلت  یشوگ   - میس یب  تنیوپ  هحفص 46)سسکا  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ  - - میس میس یبیب   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

ناگرگ یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6395136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتایلمع  سابل  تسد  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005825000003 زاین :  هرامش 

ناگرگ یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح اب  هزرابم  یتایلمع  | سالگ ربیاف  زوسن  فایلا  |L|Flexothane Flame  | ترارح ربارب  رد  مواقم  سابل  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب هارمهار  دانسا  هیلکریوصت  مادقا و  نآ  لیمکت  هب  تبسنداتس  هناماسزا  ءاهب  مالعتسا  دانسادولنادزا  سپ  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09112706750 هرامش.ددرگیم لاطبا  تاداهنشیپ  هیلک  تروصنیاریغرددنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  هطوبرم  یاهزوجم  واضماو 

 : یتسپ دک  ناگرگ ،  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  یرادناتسا ، یرادا  تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4918937153

32480025-017  ، 32425500-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32433447-017 :: 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

هیمورا6394960 هاگدورف  رد  هبوصنم  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 20)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

میس6395006 یب  دود  قیرح  مالعا  هحفص 20)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6395136 حرش  هب  یتایلمع  سابل  تسد  هحفص 10)دیرخ 25  قیرح  ( قیرح

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

متسیس6395192 قیرح -  دض  شوپ  راوید  بذاک و  فقس  یزادنا  هار  بصن و  زاف 1 (  هژورپ  ماجنا 
 ..( اهلباک و تیاده  تهج  فقس  فک و  ینیس  یزادنا  هار  بصن ،  هیهت ،  راکدوخ -  قیرح  مالعا 

هحفص 20) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتارباخم6395328 زکارم  قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هحفص 10)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

میس6395006 یب  دود  قیرح  مالعا  هحفص 20)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل تسد   تسد   2525 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 57 ھحفص 48 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3688253
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bs7mzq9mlz9qa?user=37505&ntc=6395136
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6395136?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

یگدننار6394830 تافلخت  یکیفارت و  یتراظن  یاهنیبرود  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6394898 تاعالطا  تسیل و  بسح  رب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 38)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6394984 نیبرود  بصن  هحفص 38)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6395026 هحفص 38)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپ6395110 هاگم  تلوب 5  نیبرود   XND3500 FR IAP لسکیپاگم ماد 5  هتسبرادم  نیبرود 
XNB3500 FR IAP

هحفص 38) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجتو6395121 نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 38)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکیف6395173 زیاروتوم و  لسکیپ  اگم  هتسبرادم 8 و  نیبرود  دراه - 4 لاناک 32 ریواصت طبض  هحفص 38)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کالپ6395212 نیبرود  هکبش  هیدغت و  یکینورتکلا  هحفص 38)درب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6395346 ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  یربهار ، دادرارق  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
یبناج مزاول  تازیهجت و  ، هتسب رادم 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناگرگ6395374 دعسا  نیدلارخف  رالات  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 38)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6395406( لاتیجید نیبرود  ) یریوصت هناماس  تازیهجت  بصن  هحفص 38)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

یرتویپماک6394996 مزاول  هحفص 22)هیهت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

زا 57 ھحفص 49 

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


ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6394892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL 380 G10 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000632 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6395036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یپ  چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000351 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

نیدرورف 1401) مود  همین  تخادرپ  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL 380 G10HP DL 380 G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5858

یپیپ چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 5959

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

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

6394892HP DL 380 G10 رورس هاگتسد  هحفص 50)کی  رورس  ( رورس

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

یپ6395036 چا  هحفص 50)رورس  رورس  ( رورس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6395095 لیاف  حرشب  یتراظن  هناماس  هحفص 14)چیئوس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

( یتعیرش رتکد   ) نارهت نارتخد  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6395067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم قطانم ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ متسیس   متسیس یزیمور - - یزیمور غارچ   غارچ وو   هعلاطم   هعلاطم غارچ   غارچ تکپماک -  -  تکپماک کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک -- لسوتف لسوتف دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس -- یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف ناونع : : ناونع
عیسو عیسو

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 57 ھحفص 51 
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تسیل  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09126228432) دیئامرف لصاح  سامت  یلضاف  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1101094627000063 زاین :  هرامش 
نارهت یتعیرش  رتکد  نارتخد  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
لسوتف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

(MCCB  ) تکپماک کیتاموتا  دیلک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
یزیمور غارچ  هعلاطم و  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 25 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

عیسو قطانم  ییانشور  غارچ  متسیس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
عیسو قطانم  ییانشور  غارچ  متسیس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یزیمور غارچ  هعلاطم و  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1898166851 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  یقرش ، خ 61  یبونج ، قاثیم  نابایخ  نایوگدنت ، دیهش  هارگرزب  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55005195-021  ، 55503767-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55503769-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6394894 چیوس  هحفص 22)باه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

غارچ6395067 هعلاطم و  غارچ  تکپماک -  کیتاموتا  دیلک  - لسوتف دیلک )  ) چوس - یروتاینیم زویف 
عیسو قطانم  ییانشور  غارچ  متسیس  یزیمور -

هحفص 51) چوس  ( چوس

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

تسویپ6395095 لیاف  حرشب  یتراظن  هناماس  هحفص 14)چیئوس  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 57 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

6395106 ( یتوص متسیس  یارجا  سنارفنک (  هحفص 22)نلاس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

برغ یا  هقطنم  قرب  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 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

6394982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000857 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هاگتسد 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

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 57 ھحفص 53 
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 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

6394983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000858 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 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

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 57 ھحفص 54 
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 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

6394985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000859 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 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

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 57 ھحفص 55 
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 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

6394988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000860 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هاگتسد 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام6394982 هارمه  هب  لماک  رتویپماک  هحفص 53)سیک  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6394983 هارمه  هب  لماک  رتویپماک  هحفص 53)سیک  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6394985 هارمه  هب  لماک  رتویپماک  هحفص 53)سیک  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6394988 هارمه  هب  لماک  رتویپماک  هحفص 53)سیک  روتینام  ( روتینام

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

متسیس6395225 ءاقترا  یناسر و  زورب  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تکرش هاگورین   PMS یدنب و هناد  هناخراک  یجورخروسرپمک ، یاه  شخب  گنیروتینام 

اگشیالاپ

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین6395355 گنیروتینام  متسیس  هحفص 7)یناسرزورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 57 ھحفص 56 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6394984 نیبرود  بصن  هحفص 38)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپ6395110 هاگم  تلوب 5  نیبرود   XND3500 FR IAP لسکیپاگم ماد 5  هتسبرادم  نیبرود 
XNB3500 FR IAP

هحفص 38) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکیف6395173 زیاروتوم و  لسکیپ  اگم  هتسبرادم 8 و  نیبرود  دراه - 4 لاناک 32 ریواصت طبض  هحفص 38)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6395406( لاتیجید نیبرود  ) یریوصت هناماس  تازیهجت  بصن  هحفص 38)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6394918 ینف  تاصخشم  قباطم  کینورتکلا  رازاب  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هحفص 14)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم6394934 قباطم  ( EOP  ) تایاکش هب  یگدیسر  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  دادرارق  دیدمت 
تسویپ ینف 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینف6394938 تاصخشم  قبط  ینوناق  رتافد  پملپ  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  داد  رارق  دیدمت 
تسویپ

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6394955 ساسا  رب  لاسکی  تدم  هب   ACANO MANAGER رازفا مرن  سنسیال  ینابیتشپ 
یتسویپ

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شخب6395033 هس  رد  گنیتکیت  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6395114CORPORATE هخسن هربراک  یناریا 60  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین6395355 گنیروتینام  متسیس  هحفص 7)یناسرزورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نالیگ6395375 ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یا  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  روما 
لاس 1402 رد 

هحفص 14) 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 57 ھحفص 57 
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	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
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