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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشجنپ  1313   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1313))

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

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

زا 25 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

زا 25 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

زا 25 ھحفص 3 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامسآ روشک  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هلاس ، کی  هطوبرم  یاه  سناسیل  هارمه  هب  تیگ  یتروف  لاوریاف  هاگتسدود  بو و  یتروف   WAF هاگتسد ود  شزومآ  یزادنا و  هار  بصندیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  طیار  دجاو ش  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  نیب  زا  یمومع و  هصقانم  یرازگرب  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.laa.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

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

لاوریاف لاوریاف هاگتسدود   هاگتسدود وو   بوبو   یتروف   یتروف   WAFWAF  هاگتسد هاگتسد ودود   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصندیرخ   بصندیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 25 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rvmmd2yl36wwq?user=37505&ntc=5557545
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5557545?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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وردوخ سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 06 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش یلا  زا 1401/5/18  دانسا  تفایرد   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت مایا  زج  هب  یلا 15 

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش  حطس  رد  قرب  یاه  تسپ  کیتاموتا  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هژورپ  - 

کارتفیل  زاگ  یاهردنلیس  ریمعت  تست و  راکنامیپ  باختنا  - 
تکرش  یبونج  تیاس  تلاپ  کر و  هطوحم  تلافسآ  یزاسریز و  تایلمع  یارجا  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - ... 

هئارا دوب - دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  تلم -  کناب  هرامش 7297376425  ماج  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دراوم همه  رد  یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  هرداص  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  نیرخآ 

، تامدخ دیرخ  تیریدم  یناگرزاب ، تنواعم  هزوح  وردوخ  سراپ  تکرش  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 9  نارهت ، : کرادم هئارا  دانسا و  تفایرد  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
کیتسجل یسدنهم و  تامدخ  دیرخ  هرادا 

کیتسجل یسدنهم و  تامدخ  دیرخ  هرادا  تامدخ  دیرخ  تیریدم  یناگرزاب  تنواعم  دانسا  تفایرد 

48914527 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهردنلیس یاهردنلیس ریمعت   ریمعت وو   تست   تست راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا قرب - - قرب یاه   یاه تسپ   تسپ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
کارتفیل کارتفیل زاگ   زاگ

22

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

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

زا 25 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5dxymj6ld3sex?user=37505&ntc=5557468
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یولع داینب  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 ( یفیک یبایزرا  ییاسانش (  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاسانش و هب  تبسن  دوخ ، تاعالطا  کناب  لیمکت  اهدنیآرف و  ندومن  هزیناکم  اه ، تیلاعف  نویساموتا  تامدخ  هئارا  رد  لیهست  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیلحت و تاعالطا ، دورو  هب  هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هعسوت  مرفتلپ و  رازفا ، تخس  ینابیتشپ  دیرخ و  یحارط ، هععلاطم ،  صوصخ  رد  لاتیجید  رتسب  یراپساو 

دیامن مادقا  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  ییاسانش  قیرط  زا  داینب  نیا  یاه  تیلاعف  تامدخ و  زا  یریگ  شرازگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: enquiry@alavi-bonyad.comسکف 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

لاوریاف5557545 هاگتسدود  بو و  یتروف   WAF هاگتسد ود  شزومآ  یزادنا و  هار  هحفص 4)بصندیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش هکبش رتسب   رتسب ربرب   ینتبم   ینتبم یتاعالطا ، ، یتاعالطا عماج   عماج وو   هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن وو   مرفتلپ   مرفتلپ نیمات   نیمات روظنم   روظنم هبهب   طیارش   طیارش دجاو   دجاو یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
لیابوم لیابوم نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   بوبو   قیرط   قیرط زازا   یسرتسد   یسرتسد تیلباق   تیلباق اباب   یرتویپماک   یرتویپماک

33

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094839000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/5/12  تعاس 12  زا  دانسا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19

شنیرفآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش تسویپ  دنب -   13: ود هرامش  تسویپ  دنب -   18: کی هرامش  یتسویپ  تسیل  ربارب  رهش  حطس  رد  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین  دروم  یاه  لحم  زا  دنب   21: جنپ هرامش  تسویپ  دنب -   19: راهچ هرامش  تسویپ  دنب -   17: هس

لایر  هصقانم 39.128.134.500  هیاپ  غلبم 
.دشاب یم  دادرارق  غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   3: دادرارق تدم 

دیآ یم  لمعب  توعد  هیاپ 5  لقادح  هینبا  هتشر  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir WWW.urmia.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 25 ھحفص 7 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/13  تعاس 11:00  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/05/15 تعاس 19:00 

راکفا  :: عبنم یاربعبنم خیرات 1401/05/26 و  تعاس 00:10   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/05/30 تعاس 00:10  هرامش 2و4  دراوم 

5557393 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   تعاس 00:10  کی  هرامش  دروم  یارب   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/05/30 تعاس 00:10  ات 4  هرامش 2 دروم  یارب  1401/05/26 و 

لایر  دروارب 16/645/549/709  دزی  ناتسا  راب  هنایاپ  یرادهگن  ریمعت و  - 1  : لماش اه  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   128/190/580/340: دروارب ود  هعطق  یکضوح  گنت  ریشهد -  روحم  رد  هار  هیور  تمرم  یزاسهب و  - 2

لایر  هناماه 149/999/650/817  ناکدرا -  روحم  کزان  هیال  تلافسآ  - 3
لایر دزی 36/000/000/000  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسبرادم  یاه  نیبرود  - 4

اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  غلبم 840/000/000  - 1

لایر  غلبم 6/450/000/000  - 2
لایر  غلبم 7/500/000/000  - 3

لایر غلبم 1/800/000/000  - 4
همانرب تیریدم و  نامزاس  زا  دناب  هار و  تیحالص  هئارا  هرامش 2و3  دروم  یارب  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  تیحالص  یهاوگ  هئارا  هرامش 1  دروم  یارب 

 hse یهاوگ ات 3  هرامش 1  دروم  یارب  یزیر و 

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

روحم روحم کزان   کزان هیال   هیال تلافسآ   تلافسآ روحم -  -  روحم ردرد   هار   هار هیور   هیور تمرم   تمرم وو   یزاسهب   یزاسهب راب -  -  راب هنایاپ   هنایاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 55

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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درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005750000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/18  زا  دانسا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/5/23  زا  تاداهنشیپ   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557431 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  دیدج  رهش  یدورو  لیدراگ  لیمکت  یزاس و  نمیا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  یدورو  پول  پمر و  لیردراگ  لیمکت  - 

لایر  غلبم 5.000.000.000  - 
هام کی  هژورپ  تدم  - 

لایر و تکرش 250.000.000  غلبم  دصرد   5 هینبا -  ای  دناب  هار و  هبتر 5  دشاب -  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  پاچ  تبون  ره  رد  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روباشین رهش  حطس  یتشادهب  یاه  سیورس  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 12/329/282/576  غلبم 

 AXIS Q6075 یریوصت تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10 
لایر دروارب 10/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

رهش رهش یدورو   یدورو لیردراگ   لیردراگ لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 66

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ یتشادهب - - یتشادهب یاه   یاه سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سدق رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهبآ تیاده  یروآ و  عمج  نردم  متسیس  یراذگ و  هلول  یارجا  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت  عوضوم  اب  سدق  رهش  یرادرهش  یهگا  پاچ  وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوناق و %9 روسک  باستحا  اب  لایر  دودح 126.147.765.594  راک  ماجنا  هیلوا  دروآرب  غلبم  خیرات 1401/5/11  رد  هدش  پاچ  لوا  تبون  رهش  حطس  رباعم  یحطس 

دشاب یم  لایر  غلبم 6.307.389.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  دشاب و  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ فلا /7 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هیمورا  نامیس  هناخراک  رد  ار  دوخ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  هنیمز  نیا  رد  حالصیذ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  روما  هیمورا -  نامیس  هناخراک  داباهم -  هیمورا –  هداج  رتمولیک 35  : هیمورا  :: سردآ سردآ
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21 -  هچوک 17  ءارزو - نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت - 

04432515398 :: نفلت :: WWW.urmiacement.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روحم5557393 کزان  هیال  تلافسآ  روحم -  رد  هار  هیور  تمرم  یزاسهب و  راب -  هنایاپ  یرادهگن  هحفص 6)ریمعت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5557564 تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یتشادهب - یاه  سیورس  هحفص 6)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده وو   یروآ   یروآ عمج   عمج نردم   نردم متسیس   متسیس وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 25 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  رورس ) قاتا   ) هداد زکرم  زیهجت  تهج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005216000134 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هاگتسد / ددع 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنمافو سدنهم   ) 09173043511 ییوگخساپ : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146784687 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  ناتسلگ ، نادیم  تایبدا و  هارراهچ  لصافدح  ناتسلگ ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37328967-071  ، 37328160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37328160-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس قاتا   قاتا  ) ) هداد هداد زکرم   زکرم زیهجت   زیهجت تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 25 ھحفص 11 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000061 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 2 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا 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 25 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتسیب یترارح  هاگورین  یاهدحاو  شکدود  زا  یجورخ  یاهزاگ  نیالنآ  شیاپ  متسیس  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001576000016 زاین :  هرامش 

( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  ار  کرادم  یمامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماس  رد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  ار  اهب  مالعتسا  رد  هدش  تساوخرد  کرادم  یمامت  افطل 

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نوتسیب نوتسیب یترارح   یترارح هاگورین   هاگورین یاهدحاو   یاهدحاو شکدود   شکدود زازا   یجورخ   یجورخ یاهزاگ   یاهزاگ نیالنآ   نیالنآ شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 25 ھحفص 13 
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا ینارمع  لحم  زا  تخادرپ  - دشاب یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  - یتسویپ تاصخشم  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم دیسررس 1403/10/24  هب 

1101005117000680 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 2100 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا مالعا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب....و  همیب  هیلخت و  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک  - ددرگ تسویپ  ءاضما و  رهم و  أمتح  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددلیش راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 25 ھحفص 14 
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000112 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیاپ  یلیر  تعنص  ناروآون  هدنزاس  عجرم   ILX/HAW/DWG20-01 لدم یتارباخم  هکبش  کر  ود  هدنهد  طابترا   SFP لوژام الاک :  مان 

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زاین  دروم   PN: B21_720187 ربمان تراپ  تاصخشم HPE bladesystem C_class GB QSFP+MPO و  اب  یتساوخرد  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) .دامرف لصاح  سامت  هرامش 02139902964-09128173727  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

.دوش جرد  هدوزفا  شزرا  نودب 9 % تمیق 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 25 ھحفص 15 
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000111 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیاپ  یلیر  تعنص  ناروآون  هدنزاس  عجرم   ILX/HAW/DWG20-01 لدم یتارباخم  هکبش  کر  ود  هدنهد  طابترا   SFP لوژام الاک :  مان 

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   PN:B21_691367 ربمان تراپ  اب   Virtualconnect flexfabric20/40 F8 تاصخشم اب  یرون  ربیف  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  نودب 9 % تمیق  .دامرف  لصاح  سامت  ای 09128173727  یمساق 39902964 و 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام 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 25 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cpu لوژام تراک  ناونع : 

14011693 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5557306( رورس قاتا   ) هداد زکرم  زیهجت  تهج  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.دشاب5557590 یم  هباشم  دک  هحفص 11)ناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیپ5557596 رتم  لباک 500  تیابارت  شفنب 6  دراه  تسویپ  لیاف  قباطم  ریوصت  شیاپ  تازیهجت 
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

cpucpu لوژام   لوژام تراک   تراک 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 25 ھحفص 17 
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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

نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09124471309 هرامشاب یگنهامه   2 هرمن برد  تشپ  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  هیوست 

1101096102000301 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برد برد تشپ   تشپ کجکج   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 :
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جدننس یناقمرو  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یناقم  رو  دیهش  زکرم  لحم  رد  یزادنا  هارو  بصن  یتسویپ و  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003963000007 زاین :  هرامش 

جدننس یناقمرو  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکزم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   25C43 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یناقمرو ،  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکزم  - یجاسن هناخراک  بنج  یدمحم -  تشهب  یدنبرمک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6616883651

33383572-087  ، 33383571-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383570-087 :: 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

جدننس جدننس یناقم   یناقم رورو   دیهش   دیهش زکرم   زکرم لحم   لحم ردرد   یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 25 ھحفص 19 
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راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا مامت  ینت  لوکساب 80 و 60  هاگتسد  ود  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090674000015 زاین :  هرامش 

راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا و قباطمراسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  کیتاموتا  مامت  ینت  لوکساب 80 و 60  هاگتسد  ود  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  تسیاب  یم  هک  تسویپ  کرادم 

دک راولب ،  - راسمرگ نارهت  هداج  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدابآ  نارجل -  ناتسهد  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1476663376 یتسپ : 

3121-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34280038-023 :: 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

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت ینت   ینت   6060 وو     8080 لوکساب   لوکساب هاگتسد   هاگتسد ودود   لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919

تسویپ تسویپ قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ رتم   رتم   500500 لباک   لباک تیابارت   تیابارت   66 شفنب   شفنب دراه   دراه تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دوش دوش

2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریوصت شیاپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم 

تیابارت شفنب 6  دراه 
رتم لباک 500 

دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ 
1101095549000146 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   PILOT لدم یکشم  رزیل  میس  یب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   N5K-C5548P-FA لدم هنایار  تروپ  هکبش 32  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR608-32-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

جوم ایدم  هدنزاس  عجرم  ماکیدم  یتراجت  مان  یا  هقلح  هبعج 1   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  MC6FUL لدم  CAT6 F/UTP LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا 

هقلح ( لور )1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3234SR3-DVZ28 لدم لسکیپاگم  ماد 4  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC312SR-VPF28-C لدم لسکیپاگم  ماد 2  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   P/D02-B250-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  تلوب 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مولع  هاگشناد  لاور  قبط  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  زکرم .  رادرابنا  هب  لیوحت 

پا  ستاو   09366116863
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیپ5557596 رتم  لباک 500  تیابارت  شفنب 6  دراه  تسویپ  لیاف  قباطم  ریوصت  شیاپ  تازیهجت 
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  لوسپک  هدنرادهگن  متیآ  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000697 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  هدنرادهگن  متیآ  دادعت 2  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
NO 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تهج  دکناریا  هئارا  تسویپ و  دراوم  تیاعر  .دشابیم  یمازلا  سانشراک  یگنهامه  اب  اضاقت  مالقا  هنومن  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جوتسد 06153183647 نامرآ  سانشراک  .دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یلخاد  ناگدنزاس  اهنت  .دشابیم 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

قیرح5557344 ءافطا  لوسپک  هدنرادهگن  متیآ  هحفص 22)دادعت 2  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک هدنرادهگن   هدنرادهگن متیآ   متیآ   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب نیداتب  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092968000129 زاین :  هرامش 

نزر ناتسرهش  جع ) ) رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  بلق  ناهج  یتراجت  مان   lit 3/5 مجح  MANA320-A لدم یکینورتکلا  مشچ  اب  نیداتب  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ، ههام تخادرپ 3 ، تسا یمازلا   irc دک سامت و  هرامش  ابروتکاف  شیپ  تسویپ  ، لخاد دیلوت  اب  تیولوا  ، هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا زاین  دروم  یقرب  نیداتب  پمپ  ) .دشابیم یمازلا  دمیا  رد  تکرش  تبث  ، ددرگیم تدوع  الاک  شخب  دات  مدع  تروصرد  ، دشابیم

6568144449 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  داهج - نادیم  زا  رتالاب  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222101-081  ، 36222100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227005-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا مشچ   :: 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

یقرب5557338 نیداتب  هحفص 23)پمپ  کینورتکلا  ( کینورتکلا مشچ   مشچ

یقرب یقرب نیداتب   نیداتب پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  دانسا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لامش 1  نهآ  هار  لک  هرادا  هاگرذگ  رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدودحم  رد  هاگرذگ  دودح 38  رد  ارجا  لحم  هام  ارجا 4  تدم 

لایر  7.058.498.010 دروارب :  غلبم 

راک دادعت  نا  رد  هک  هطوبرم  تنیرپ  مامضنا  هب  ار  دوخ  یدنب  هبتر  یپک  دنشاب و  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هتشر  هبتر 5  یاراد  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  یفیک  یبایزرا  نامز  رد  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  دشاب -  صخشم  یدنب  هبتر  عون  زاجم و  تیفرظ  ماوت  غلبم  و 

ددرگ یم  یاضاقتم  فذح  بجوم 
یهگآ لصا  هب  عوجر  .... 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنبهار  :: 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

هاگرذگ5557555 رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 24)یزاسهب و  دنبهار  ( دنبهار

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5557306( رورس قاتا   ) هداد زکرم  زیهجت  تهج  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.دشاب5557590 یم  هباشم  دک  هحفص 11)ناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5557597 هچراپکی و  رازفا  مرن  مرفتلپ و  نیمات  روظنم  هب  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  ییاسانش 
نشیکیلپا بو و  قیرط  زا  یسرتسد  تیلباق  اب  یرتویپماک  هکبش  رتسب  رب  ینتبم  یتاعالطا ،

لیابوم

هحفص 6) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هاگرذگ هاگرذگ   3838 ردرد   دنبهار   دنبهار اباب   زاجم   زاجم حطس   حطس مهمه   تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 25 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5557564 تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یتشادهب - یاه  سیورس  هحفص 6)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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