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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشکی  2323   هبنشکی 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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2929))

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

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

زا 38 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 37

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

( 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  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

زا 38 ھحفص 2 
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( 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  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( 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 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

زا 38 ھحفص 3 

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


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

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578003 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiGate - 1801F هاگتسد دیرخ 2   ) تینما درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یتارباخم 2- یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح  رد  ای 2  هبتر 1  - 1: یاه هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاس و نما  زوجم  اتف 2 - تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و  زوجم  - 1: یاه هزوح  رد  اتفا  زکرم  زوجم  نتشاد  تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رد  ای 2  هبتر 1 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یزاس و ...  مواقم 

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت -  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  : تاکاپ ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

888804379 - 88 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

انیس یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

ناروانف  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578371 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هبتر یاراد  هک  طیارش  دجاو  نایضاقتم  هب  ار   TOS یرنیتناک لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، لیلحت ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشابیم  ربراک  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  رد  کیتامروفنا 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  لوا  هقبط  کالپ 38  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1517737766 هناخریبد  لوا  هقبط  هرامش 38  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت  کرادم : لاسرا 

هرامش 18 مهدزیس  هچوک  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  تکرش  یزکرم  رتفد  ییاشگزاب :

:: 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

FortiGate -  180 1FFortiGate -  180 1F هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ  ) ) تینما تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

TOSTOS یرنیتناک   یرنیتناک لانیمرت   لانیمرت تایلمع   تایلمع تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 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 38 ھحفص 4 
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000199 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578560 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 BIS هناماس یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

 BIS هناماس یزادنا  هار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  هبتر 7  لقادح  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یتلود  تارابتعا  لحم  زا  تخادرپ 

14:00 تعاس : 1401/09/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( Fortigate-181F هاگتسد ود  ) تینما درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

BISBIS هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 33

(( Fortigate- 181FFortigate- 181F هاگتسد هاگتسد ودود   )) تینما تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 38 ھحفص 5 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هیحالصا  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/5/25  زا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/06/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577973 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یانیمولا  دیلوت  عمتجم  سیلکت  دحاو 121  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت 05832603067 انیمولا  دیلوت  عمتجم  مرجاج  ناتسرهش  یلامش  ناسارخ  ناتسا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iranAlumina.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05832272487 :: سکف :: info@iranAlumina.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش خروم 1401/5/15 تعاس 10  یهیجوت  هسلج   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راهب  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577979 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زبس یاضف  زا  یرادهگن  شیاپ و  یاه  هناماس  یناسربا و  تاسیسات  هعومجم  بصن  تاریمعت و  یرادهگن  یرادرب  هرهب   1401/400/1313

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مق ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  یزکرم  داتس  نیزنب  پمپ  زا  دعب  ریدغ  راولب  نیما  راولب  یاهتنا  مق  رد  عقاو  تکرش   :: سردآ سردآ

32856463-025 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.abfa-qom.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیلکت سیلکت   12 112 1 دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

زبس زبس یاضف   یاضف زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   شیاپ   شیاپ یاه   یاه هناماس   هناماس وو   یناسربا   یناسربا تاسیسات   تاسیسات هعومجم   هعومجم بصن   بصن وو   تاریمعت   تاریمعت یرادهگن   یرادهگن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9700197-48 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/6/9  هبنشراهچ  زور   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13/30

راکفا  :: عبنم اتعبنم خروم 1401/6/23  هبنشراهچ  زور  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13/30

5577988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  نیادومرت  یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  تاعطق  ددع  دادعت 305  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ناوخارف 2001092544000050  هرامش  اب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  تخانش  شرازگ  رد  تساوخ  رد  حرش  قباطم  ار  دوخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک عبانم  یسررب  دیرخ و  دحاو  الاک  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  سردآ   :: سردآ سردآ

02141934  - 06132252449 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکف 06134167610 هیدات   06132249806 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم ناوخارفعبنم دانسا  تفایرد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور  لقادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور   365: دادرارق تدم 

تامدخ یربهار  زکرم  همانیهاوگ  یاراد  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  ندعم  تعنص و  جنپ  هبتر  : هصقانم رد  تکرش  تهج  لوبق  لباق  هبتر  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفایرد .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  اتفا و 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ 

کرهش زاگ -  راولب  سابعردنب -  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره -  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف - 

07632197236 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم نیادومرت   نیادومرت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   PLCPLC  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق ددع   ددع   305305 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 77

زاگ زاگ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یهگآ پاچ  لوا  تبون   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نارادلاس  :: عبنم یهگاعبنم نیا  خیرات  زا  سپ  زور  یط 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  لخاد  رد  تاعطق  تازیهجت و  ناگدنزاس  الاک و  ناگدننک  دیلوت  ییاسانش  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریز لودج  حرش  هب  تاعطق  تازیهجت و  تخاس  ای  الاک و  دیلوت  ناوت  هک  یلخاد  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یارب  دراد  رظن  رد  ناگدرل  هروا  ییایمیش  دوک  تکرش 

یلخاد حالصیذ  دنمناوت و  یدیلوت و  یاه  تکرش  زا  اذل  دیامن  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ ، یتآ  تاصقانم  رد  هدافتسا  روظنم  هب  دنشاب  یم  اراد  ار 
رثکادح طبترم  ینف  کرادم  یراک و  قباوس  تکرش ، یتبث  دانسا  هارمه  هب  رظن  دم  یاه  فیدر  زا  کیره  یارب  ار  دوخ  یگدامآ  مالعا  لیامت  تروص  رد  ددرگ  یم  توعد 

.دنیامن لاسرا  ریز  رد  هدش  صخشم  شور  هب  یهگآ  نیا  خیرات  زا  سپ  زور  یط 10 
ددع دادعت 11  رتست -  نشکناف  یتلوم  هاگتسد 

هاگتسد  دادعت 1  تاپ -  یاهتست  هاگتسد 
هاگتسد  دادعت 1  هلر -  کیتاموتا  تست  هاگتسد 

یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  مراهچ  هقبط  مکی  ناتسلگ  نابایخ  یدازحرف  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.kufc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145807-T34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5578546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INDI CATOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1 11 1 دادعت   دادعت رتست -  -  رتست نشکناف   نشکناف یتلوم   یتلوم هاگتسد   هاگتسد روشک -  -  روشک لخاد   لخاد ردرد   تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت ناگدنزاس   ناگدنزاس وو   الاک   الاک ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
..و ..و

99

INDICATORINDICATOR 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 38 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001004366000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578628 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ssu.ac.ir/tender یناشن هب  هعجارم  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

دزی  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ssu.ac.ir/tender یناشن هب  هعجارم  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   839,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یقودص  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  رنهاب ، دیهش  نادیم  دزی ،  ، 8916978477 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 38 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/43 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/23  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 12  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5577967 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 10:30   - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم  یاه  لباک  لوژام و  ، core switch دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

یسمش  هام  ود  تازیهجت :  لیوحت  تدم 
نهآ هار  لپ  بنج  یلع -  ماما  هارگرزب  ینیمخ  ماما  نادیم  کارا -  یزکرم  ناتسا  رتخاب -  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  تازیهجت :  لیوحت  لحم 

رازگرب تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  هدش  - رکذ  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروصب  لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ 

رتخاب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  نهآ -  هار  لپ  بنج  یلع -  ماما  هارگرزب  ینیمخ -  ماما  نادیم  کارا - یناشن  هب  نیمضت  تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
الاب یناشن  هب  رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  ینابیتشپ  یلاام و  تنواعم  رتفد  لحم  رد  ییاشگزاب 

ینابیتشپ 02127313131 یربهار و  زکرم  :: 086-33245248 و  نفلت :: setadiran.ir tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5578003FortiGate - هاگتسد دیرخ 2   ) تینما درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
1801F

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5578371TOS یرنیتناک لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 4)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5578560BIS هناماس یزادنا  هحفص 4)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5578610(Fortigate-181F هاگتسد ود  ) تینما درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

طبترم طبترم یاه   یاه لباک   لباک وو   لوژام   لوژام ، ، core switchcore switch دیرخ   دیرخ 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 38 ھحفص 10 
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/5/26هرامش خیرات 1401/5/23  زا   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه زاس و  هریخذ  ، یریوصت یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدعس یتاقبط  گنیکراپ  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ 

 1401/5/23 خیرات رد  هناماس  رد  هصقانم  راشتنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/385/800/000 - 1 اه :  نیمضت 

لایر   570/000/000 - 2

زکرم یرادرهش  نامتخاس   ، یدازآ نادیم  : ناجنز  :: سردآ سردآ

02433422036  : :: 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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/01 هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات   1401/05/23

نامز مایپ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  زا   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/06/12 هبنش  زور  تعاس 12  تیاغل   1401/06/01

5578273 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشکی   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  شوقن ، میسرت  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   8/202/971/629: دروارب

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   411/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  5  : ارجا تدم 

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

011  - 35156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ -- دراه دراه وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ،، یریوصت یریوصت یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

هتشون هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف شوقن ، ، شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت 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 38 ھحفص 11 
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ونهد یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578300 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ونهد  یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ونهد  یاتسور  ارجا  لحم 

لایر هیلوا 8.644.880.000  دروآرب  غلبم 

.تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  لایر -  نیمضت 432.244.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 1819151663 ونهد - یرایهد  دجسم ، نابایخ  ونهد ، یاتسور  انیس ، نبا  نادیم  رصمق ، هداج  رهشرقاب ، : سردا  :: 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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 ( مود تبون   ) یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  یهگآ  نیلوا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشود زور  یرادا 

سدق  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 13:30   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578410 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8:00   - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب 2 )  ) فسوخ ینامحر  دیهش  یتعنص  کرهش  رباعم  ییانشور  زا  یشخب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص کرهش  رباعم  ینیمز  فیعض  راشف  لوط  رتم  ییاوه و 451  فیعض  راشف  لوط  رتم   490 ییاوه ، ییانشور  هکبش  لوط  رتم  یارجا 1869  : راک تاصخشم 

دنجریب 2)  ) فسوخ ینامحر  دیهش 
لایر  دروآرب 15.798.670.096 

هام هس  : راک یارجا  تدم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 790.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

یبونج ناسارخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  ریت -  متفه  نابایخ  یتالحم -  دیهش  نابایخ  دنجریب -  یناشن  هب  تکرش  سنارفنک  نلاس  لحم  شیاشگ :  :: 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

اتسور اتسور حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور زازا   یشخب   یشخب یارجا   یارجا 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 38 ھحفص 12 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000365000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578576 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 6+156  رتمولیک 3+200  لصافدح  تشدرس  - سالان روحم  یزاسهب  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ينف هينبا  ضيرعت  اي  ثادحا  نينچمه  تلافسآ و  سا و  ـ سا سا ، ـ ساريز یار  ـ جا یزيركا ، خـ یرادربكا ، خـ یزاسرتسب ، تايلمع  لماش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دشاب  يم  ( ينميا یاهولبات  مئالع و  ليردراگ و  بصن  يشك ، طخلماش   ) ريسم ينميا  تايلمع  و  لئاح ) یاهراويد  اهوربآ و  لماش   ) ريسم

173,987,992,000 یلام :  دروآرب 

لایر   8,700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/12/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  ابق  دجسم  یوربور  یتشهب  دیهش  راولب   ، 5715944494 یتسپ :  دک  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000196 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578579 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراطخا  یرابخا و  یماظتنا  زا  معا  یکیفارت  یاهولبات  مئالع و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یراطخا  یرابخا و  یماظتنا  زا  معا  یکیفارت  یاهولبات  مئالع و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

یدقن  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/09/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جرک یرادرهش  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 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

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

یراطخا یراطخا وو   یرابخا   یرابخا یماظتنا   یماظتنا زازا   معا   معا یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ 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 38 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s6wx9thazgv9s?user=37505&ntc=5578576
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5578576?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8uabczdv9urya?user=37505&ntc=5578579
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5578579?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578596 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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 " ) " ) 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

یاههاگتسیا5577994 گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  یراذگاو 
زاگ

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیکراپ5578264 یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  - دراه زاس و  هریخذ  ، یریوصت یتراظن  یاه  نیبرود  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اتسور5578300 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 38 ھحفص 14 
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخراف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  سپ  : ناوخارف دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یھگآ مود  تبون 

سانکسا  :: عبنم زاعبنم سپ  زور  لقادح 14  : ناوخارف خساپ  لاسرا  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ناوخارف دانسا  تفایرد  تلهم  مامتا 

5578620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  ار  ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یمومع  هصقانم  دیدجت  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هتسب ) رادم  یاه  نیبرود   ) کینورتکلا تظافح  دیرخ  دیدجت  : هصقانم عوضوم 
یمیوقت زور   365: دادرارق تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره -  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهشزاگ  راولب  سابعردنب -   :: سردآ سردآ

07632197236 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یاههاگتسیا5577994 گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  یراذگاو 
زاگ

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیکراپ5578264 یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  - دراه زاس و  هریخذ  ، یریوصت یتراظن  یاه  نیبرود  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اتسور5578300 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود  ) ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000310 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ 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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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TCD-708i: ینف تاصخشماب  هکبش  مایت  گنیلرتنکو  گنیروتینام  لوسنک  دیرخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000042 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BEYERDYNAMIC GMBH هدنزاس عجرم   CA OR لدم یزکرم  تینوی  تنوم  کر  الاک :  مان 

نیون یاهمتسیس 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانرب نامزاس  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ربتعم  همان  یهاوگ  ای  هدوب و  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  وضع  یتسیاب  هدنشورف  .2

.دیامن هئارا  رادیرخ  هب  ار  هجدوب  و 
.دشاب یم  یدقن  دیرخ  یانبم  .3

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مایت   مایت گنیلرتنکو   گنیلرتنکو گنیروتینام   گنیروتینام لوسنک   لوسنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا یسدنهم  رازبا  زا  هدافتساو  هنامگ  یرافح  اب  قرب  لباکو  بآ  تاسیسات  هلول و  تیعقوم  نعتو  ییاسانش  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ حرشب  )

1101094842000097 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هیفصت  نیمات و  تکرش  ینف  رتفد   021-81752624 نفلت هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسا نکسا یسدنهم   یسدنهم رازبا   رازبا زازا   هدافتساو   هدافتساو هنامگ   هنامگ یرافح   یرافح اباب   قرب   قرب لباکو   لباکو بآبآ   تاسیسات   تاسیسات وو   هلول   هلول تیعقوم   تیعقوم نعتو   نعتو ییاسانش   ییاسانش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  ( VFD  ) تعرس لرتنک  ویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000087 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه تعنص  امیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA یتراجت مان   VFD110C43A لدم  VFD-C2000 زاف هس  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  ( VFD  ) تعرس لرتنک  ویارد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315108-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( VFDVFD  ) ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم هلول و  طوطخ  تکرش  ناهفصا - هقطنم  زکرم  الاک  تاکاردت  ( 3  ) هرامش رابنا  قیرح  نالعا  متسیس  راک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001349 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 430 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارباخم هلول و  طوطخ  تکرش  ناهفصا - هقطنم  زکرم  الاک  تاکاردت  ( 3  ) هرامش رابنا  قیرح  نالعا  متسیس  راک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7614790-0917  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا لحارم  یط  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هنازخ  دانسا  تخادرپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  قیرح  ءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003541000047 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا لحارم  یط  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هنازخ  دانسا  تخادرپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713434 یتسپ :  دک  تلادع ،  رختسا  بنج  وجشناد  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249200-035 :: 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

تارباخم تارباخم وو   هلول   هلول طوطخ   طوطخ تکرش   تکرش ناهفصا - - ناهفصا هقطنم   هقطنم زکرم   زکرم الاک   الاک تاکاردت   تاکاردت ( ( 33  ) ) هرامش هرامش رابنا   رابنا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس راک   راک حرش   حرش ناونع : : ناونع 2525

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  یداتس  هزوح  هکبش  رازفا و  تخس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000151 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   یداتس   یداتس هزوح   هزوح هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 38 ھحفص 21 
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یزکرم ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001164000040 زاین :  هرامش 

یزکرم یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لیمکت  هعلاطم و  امتح  تسویپ  لاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  یباختنا  دک  ناریا 

3818953116 یتسپ :  دک  زاف 1 ،  یتشهب  دیهش  کرهش  وکپه  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124989-086  ، 34032224-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34032360-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما هکبش و  رازفا ،  تخس  ورین ،  نیمات  هارمه  هب  لک  هرادا  هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000323 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 2828

تینما تینما وو   هکبش   هکبش رازفا ،  ،  رازفا تخس   تخس ورین ،  ،  ورین نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   لکلک   هرادا   هرادا هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 38 ھحفص 22 
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ناریا یمالسا  یروهمج  لابتوف  نویساردف   :: 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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویتکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093922000023 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  لابتوف  نویساردف  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  هکبش  ویتکا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995873781 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  موس  یرتم  هدزاود  هچوک  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88605861-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88605861-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بافکت قبط  هنومن  کرام و  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000028 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رفخ نامرد  تشادهب و  هکبش  یارب  بافکت  قبط  تاصخشم  هنومن  چیوس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  رابنا  ات  اه  هنیزه  هیلک  رابنا  برد  لیوحت  روتکاف  تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ 30  تسویپ  قبط  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3030

چیوس چیوس 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 :
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TP-LINK لدم  sfp چوس یتساوخرد  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم 33563 دنارگل  لنپ  چپ  یتساوخرد  لدم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
الاک دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 
1101005660000029 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یکیرتکلا  هکبش  تالاصتا  دربراک   Cat6 تروپ لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

تس 12 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یریشمش دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   TP-LINK یتراجت مان   TL-SG1048 لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

یندب یاهتراسخ  نیمات  قودنص  یناتسا  بعش  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقرش ناجیابرذآ  نانمس ، نادمه ، دزی ، ناگزمره ، ناتسلگ ،

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602000-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنارگل دنارگل لنپ   لنپ چپچپ   s ـ  ـ  fpsfp  چوس چوس ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 38 ھحفص 24 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تباث 12  کر  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کرحتم 6  کر  ینیس 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
الاک دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 
1101005660000028 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 13  لوژام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Beta لدم  cm 80 قمع  U 36 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

یندب یاهتراسخ  نیمات  قودنص  یناتسا  بعش  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقرش ناجیابرذآ  نانمس ، نادمه ، دزی ، ناگزمره ، ناتسلگ ،

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602000-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم کرکر   ینیس   ینیس تباث -  -  تباث کرکر   ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -SWITCH CATALYST تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000193 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  - دشاب یم  دات  دروم  ندوبن   REFER  , ندوب ون  تروص  رد  یلاسرا  داهنشیپ  - تسویپ حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناگادج 

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317247-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWITCH CATALYSTSWITCH CATALYST ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  هن  گنس و  ینیم  شرب  هحفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000358 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   LINHAI FORWARD ELECTRONIC هدنزاس عجرم  یکیتسالپ  یجوز  یتارباخم 25  لوژام  روتکناک  دربراک  نزن  گنز  یدالوف  هحفص  الاک :  مان 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  رگید  ملق  هن  گنس و  ینیم  شرب  هحفص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  امتحروتکاف  شیپ 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه 
یگنهامه تهج  یدنسرخ  09171485688

دشاب یم  هام  کی  تخادرپ 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنس گنس ینیم   ینیم شرب   شرب هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 3535

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

سراف ناتسا  یرتسگداد   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دادعت  حرش و  هب  یرارطضا و .....  قرب  هاگتسد  چیئوس 2960 -  رتور -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000109 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 2960 24 10/100/1000 4T/SFP LAN BASE IMAGE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناریا یزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هجو 30 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220369-071 :: 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

هکبش5578258 مایت  گنیلرتنکو  گنیروتینام  لوسنک  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 .....  ..... وو یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب هاگتسد   هاگتسد  -  - 29602960 چیئوس   چیئوس رتور -  -  رتور ناونع : : ناونع 3636

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچرمت یزرم  هنایاپ  رد  امنهار  یاهولبات  ییوشور و  یرفاسم ،  نوز  یاهتیگ  ظافح  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000096 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ ردرد   امنهار   امنهار یاهولبات   یاهولبات وو   ییوشور   ییوشور یرفاسم ،  ،  یرفاسم نوز   نوز یاهتیگ   یاهتیگ ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   لمح   لمح حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچرمت یزرم  هنایاپ  رد  امنهار  یاهولبات  ییوشور و  یرفاسم ،  نوز  یاهتیگ  ظافح  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000096 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیچرمت نیچرمت یزرم   یزرم هنایاپ   هنایاپ ردرد   امنهار   امنهار یاهولبات   یاهولبات وو   ییوشور   ییوشور یرفاسم ،  ،  یرفاسم نوز   نوز یاهتیگ   یاهتیگ ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   لمح   لمح حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت 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 38 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dc6fu6jguwyas?user=37505&ntc=5578085
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس دیدجت  شک - طخ  هاگتسد  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000202 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تالآ نیشام  هرادا  دابآزوریف ، زیر ، ین  زاریش ، یاهناتسرهش   ) یریوصت تراظن  نیبرود  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000334 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 3939

(( تالآ تالآ نیشام   نیشام هرادا   هرادا دابآزوریف ، ، دابآزوریف زیر ، ، زیر ینین   زاریش ، ، زاریش یاهناتسرهش   یاهناتسرهش  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا 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 38 ھحفص 31 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000333 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  زیخ  هثداح  طاقن  یزاس  نمیا  تهج  هبل  کت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000324 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

سراف سراف ناتسا   ناتسا زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج هبل   هبل کتکت   دیرخ   دیرخ 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 38 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h27mk6j5denus?user=37505&ntc=5578218
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5578218?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dsm97rj7dfaq3?user=37505&ntc=5578226
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5578226?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  دابآدومحم - رون و  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000210 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا (  یهگآ  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  یکیتسالپ  هدننک  ادج  ( لوط رتم   ) دیرخ 350 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000181 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هداج ینمیا  هدننکادج  الاک :  مان 
رتم 350 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف یراذگراب  هب  تبسن  سپسو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا دیدجت   دیدجت دابآدومحم - - دابآدومحم وو   رون   رون ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4343

(( تسویپ تسویپ مالعتسا (  (  مالعتسا یهگآ   یهگآ ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکیتسالپ   یکیتسالپ هدننک   هدننک ادج   ادج (( لوط لوط رتم   رتم  ) ) 350350 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 38 ھحفص 33 
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  ههام  هیوست 3  - دشاب ییولیک  بلح 25 رد  رتیل  درز 2000 رتیل و  کیلیرکا 3000 ئیزج  کت  یکیفارت  درس  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم

1101005315000128 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  هار  نمیا  یمیش  داصرم  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 25 بلح  Rac0325 گنر دک  درز  یئزج  کت  درس  کیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هار نمیا  یمیش  داصرم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک 

بلح 5000 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تست تهج  ار  گنر  زا  یرادقم  یتسیاب  هدنرب  صخش   - دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  امتح  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  هناماس  هیدات  سانشراک  دات  دعبو  دیامن  لاسرا  سانشراک  داتو 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلیرکا کیلیرکا ئیزج   ئیزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت درس   درس دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 38 ھحفص 34 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاره روحم  یاه  لیدراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000211 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسهار لاعف  یاه  هژورپ  هدودحم  یزاس  نمیا  تهج  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000213 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: 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 یاه   یاه لیدراگ   لیدراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4646

یزاسهار یزاسهار لاعف   لاعف یاه   یاه هژورپ   هژورپ هدودحم   هدودحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 38 ھحفص 35 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلوگنز لپ  هدلب - بآود - روحم  رد  لیردراگ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000212 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: 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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلوگنز هلوگنز لپلپ   هدلب - - هدلب بآود - - بآود روحم   روحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 38 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 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 " ) " ) 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

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5578105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5 - T-50002 لدم رگیات  یمرها  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000520 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک یچ 09366548739 و  نیشم  دیرخ  سانشراک  .دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  - T-50002 لدم رگیات  یمرها  ددرت  لرتنک  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ  هدازربکا - یاقآ  بانج  ینف 09153721559

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5578071 امنهار  یاهولبات  ییوشور و  یرفاسم ،  نوز  یاهتیگ  ظافح  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت 
یزرم هنایاپ 

هحفص 28) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رد5578085 امنهار  یاهولبات  ییوشور و  یرفاسم ،  نوز  یاهتیگ  ظافح  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت 
نیچرمت یزرم  هنایاپ 

هحفص 28) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5578216( تالآ نیشام  هرادا  دابآزوریف ، زیر ، ین  زاریش ، یاهناتسرهش   ) یریوصت تراظن  نیبرود  هحفص 28)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسارح5578218 یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 28)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رگیات رگیات یمرها   یمرها ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 4949
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(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " 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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5578417 ءافطا  هحفص 19)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5578628 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رازفا5578019 مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5578371TOS یرنیتناک لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 4)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5578216( تالآ نیشام  هرادا  دابآزوریف ، زیر ، ین  زاریش ، یاهناتسرهش   ) یریوصت تراظن  نیبرود  هحفص 28)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسارح5578218 یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 28)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " 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

رگیات5578105 یمرها  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 36) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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