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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 21

140 1140 1 دادرم   دادرم   2525 هبنش   هبنش هسهس   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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2323))

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

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

زا 29 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

( 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 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 21

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

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

زا 29 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( 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  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

نامرک ناتسا  رد  هیئافص  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005658000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586796 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دقن تخادرپ  هام و  تدم 6  هب   . گرب یبیرقت 650000  دادعت  هب  نامرک  یرادرهش  کالما  تیریدم  یکلم  یاه  هدنورپ  هیلک  یکینورتکلا  ویشرا  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاوگ و.کیتامروفنا  یاهحرط  رب  تراظن  هرواشم و  ینابیتشپ و  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  یهاوگ  نتشاد  مزال  یاه  زوجم  و 

راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص 
نامرک  ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکلم هدنورپ  هیلک  یکینورتکلا  ویشرا  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/07/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اروش نادیم  نامرک   ، 7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000003000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586901 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس هزوح  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 8/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ترازو یهلا ، دیهش  نامتخاس  یرتنالک ، دیهش  سردآ  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
اهدادرارق رومادحاو  تراجتو  ندعم  تعنص ،

0211456-88905324-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکلم یکلم یاه   یاه نورپ   نورپ هیلک   هیلک یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرا   ویشرا ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

یداتس یداتس هزوح   هزوح تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 29 ھحفص 4 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون 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

5586324 :: 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

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یکینورتکلا و ...  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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

89-114-65-64-63-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود و هیحان  لایر 2 -  11/416/600/000: دروارب مرگ  طخ  شور  هب  سابعردنب  کی  هیحان  ینیمز  یاه  تسپ  سیورس  یاه  تیلاعف  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   12/251/400/000 دروارب سابعردنب  راهچ 

لایر   32/494/294/179: دروارب سابعردنب  ناتسرهش  هزوح  هدودحم  رد  نیکرتشم  سیورس  لباک  حالصا  روتنک و  ضیوعت  باعشنا ، بصن  تایلمع  ماجنا  - 3
دروارب 35/618/649/000 نایسراپ  ناتسرهش  قرب  تیریدم  رد  وضوخ  ناتسغاب ، فلخ ، ءویش ، نایسراپ ، رد  عقاو  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  هژورپ  -4

لایر 
مشق هگنل ، ردنب  دابآ ، یجاح  کساج ، یحاون  رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  - 5

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -   :: سردآ سردآ
79136-75115: یتسپدک  1954: تبث :10101335577 ش  تکرش هسانش   411143589315: یداصتقا دک 

31201522-076 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

076-31201402: هناخ ریبد  سکاف   :: 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 33

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح حرط   حرط هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا -- ینیمز ینیمز یاه   یاه تسپ   تسپ سیورس   سیورس یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو 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 29 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k2guuxmqgr4xa?user=37505&ntc=5586324
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5586324?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fqa5e3pxvqqh3?user=37505&ntc=5586798
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5586798?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 - 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/25هرامش تعاس 9  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 یلا 

راکتبا  :: عبنم تعاس 15:35عبنم  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586981 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید  لرتنک و  زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاهمتسیس  عیزوت ، قوف  لاقتنا و  طوطخ  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 550.552.842.882  تمیق 

جردنم طیارش  قباطم  هبتر  یهاوگ  نتشاد  تکراشم  تروصب  روضح  تروص  رد  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم دشابیم - یمازلا  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا  دشاب - یم  یمازلا  هصقانم  دانسا  رد 

لایر همان 17.011.056.858  تنامض 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir wamp.tavanir.org.ir/tender/mainنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  - 10-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  ناجنز  ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاهحرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.zanjan.tci.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

وو لرتنک   لرتنک زکارم   زکارم وو   یرتم   یرتم هلت   هلت وو   یتارباخم   یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس عیزوت ، ، عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ اهتسپ ، ، اهتسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
گنیچاپسید گنیچاپسید

55

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یصاصتخا   یصاصتخا یاهحرط   یاهحرط یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 29 ھحفص 6 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم داحتا   :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586525 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  هداد "  زکرم  هکبش و  تخاسریزو  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیهت تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسا  رب  یاهلحرم و  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم ، دانسا 

دیامن

لایر نیمضت 4/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالماو دانسا  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش ، کراپ  یلامش  علض  شخب ، ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ ، ماما  نادیم  نارهت ، : فلا یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ  لک  هرادا  هناخریبد  متشه ، هقبط  روشک ،

:: نفلت :: www.setadiran.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

مق هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 853 ق 1401 یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  دانسا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

زور تسایس   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586599 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسد رد  دیلک  تروصب   USO یرون ربیف  تایلمع  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لصا رد  لماک  حرش  هب  تلم و ...  کناب  دزن  هرامش 5790629164  ماج  باسح  هب  لایر  غلبم 100.000  زیراو  لایر -  هدرپس 650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ

قاتا 112 لوا  هقبط  یتالحم ، دیهش  هکلف  هب  هدیسرن  دادرخ ، راولب 15  رد  عقاو  تکرش  نیا  هناخریبد  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

02537773535  - 02537201920 :: نفلت :: WW.QOM. TCi.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

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تخاسریزو   تخاسریزو یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 77

تسد تسد ردرد   دیلک   دیلک تروصب   تروصب   USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 29 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4-1401/3-1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5586737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 32000  هب  خودیود  هرد ، هچب  دوعس ، هک  یریسم  یشکلباک  یرافح و  رتم  لوط 35500  هب  دوعس  هکی  قلغاب ، ریسم  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننار اب  هارمه  زوس  هناگود  احیجرت  راک  یراوس و  یوردوخ  هاگتسد  نیمأت 38 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242555 :: نفلت :: www.khorasansh.tci.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

یداتس5586901 هزوح  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تازیهجت  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586346 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت  بارگ -  شانهد و  لپ  زیخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا یظافحتسا  هزوح  یرادهار  تایلمع  روما  ماجنا 

یربارت هار و   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوربور تارادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش - : سردآ یرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
32250997: ربامن  32244852-3: نفلت یرادنامرف 

ربامن 22250997  3-32244852 :: 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

یوردوخ یوردوخ هاگتسد   هاگتسد   3838 نیمأت   نیمأت یشکلباک - - یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 99

یرادهار یرادهار تایلمع   تایلمع روما   روما ماجنا   ماجنا -- لپلپ زیخ   زیخ هثداح   هثداح چیپ   چیپ حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا 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 29 ھحفص 8 
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004449000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586365 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  ار  کرابدور  روحم  یزاسهب  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 3519837631 جیسب -  راولب  نانمس -  سردآ  : یکیزیف تروصب  فلا  تکاپ  هئارا  :: و  سردآ سردآ

سامت 02141934 زکرم   1-02333435890 :: 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

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/5/25  تعاس 13  زا  دانسا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 13 

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

5586612 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  روما  ماجنا  هب  تبسن  یراج  لاس  بوصم  هجدوب  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رب غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و 

لایر  نیمضت 718/700/000  غلبم  لایر و   16/373/697/250
لایر و نیماضت 17/890/000/000  غلبم  اه و  هصقانم  ناونع  رب  غلاب  یدروآرب  اب  کارا  یرادرهش  هعبات  یاهنامزاس  قطانم و  زکرم و  یرادرهش  تهج  وردوخ  هراجا 

لایر  نیمضت 3/393/000/000  غلبم 
لایر نیمضت 1/660/000/000  غلبم  لایر و  رب 28/1989/768/716  غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  هناخروز  لیمکت 

تکرش تیحالص  لقادح  یراد  یاه  تکرش  هرامش 1 و  هصقانم -  تهج  دنمشوه  ییامنهار  یاه  غارچ  بصن  شورف و  هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش هصقانم  تهج  ینارسوبوتا ) رفاسم  لقن و  لمح و  نامزاس  ای  هطوبرم  هیداحتا  زا  یرادرب  هرهب  زوجم  ای  لیبموتا و  هیارک  تاسسوم  یارب  بسک  هناورپ  هدننک 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هرامش 3 -  هصقانم  تهج  هینبا  هیاپ و  یاراد  یاه  تکرش  2 و 

یداصتقا یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  - داهج نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

08633126523 :: 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

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 111 1

هناخروز هناخروز لیمکت   لیمکت وردوخ -  -  وردوخ هراجا   هراجا رهش -  -  رهش عطاقت   عطاقت راهچ   راهچ ردرد   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   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 :
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم ییاشگزابعبنم زور  تعاس 8/30   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586678 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  تلود  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  لودج  حرش  هب  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هلحرم  کی  یرادهار -  یناتسمز  کمن  لمح  دیرخ و  هیهت ، - 

یا  هلحرم  کی  یفوتسم  - دابآدمحا  روحم  رد  یسرجوین  بصن  هیهت و  - 
یا  هلحرم  کی  روکیپ )  - ناسوس (  حرط  یکیلوردیه  شکچ  هارمه  هب  نتب  یریجنز 22  خرچ  یکیناکم  لیب  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

یا هلحرم  کی  دیدجت  نارهت -  ناتسا  قرش  یاه  هار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005410000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586935 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  اب  لیردراگ  عاونا  دیرخ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاقلعتم اب  لیردراگ  عاونا  دیرخ  صوصخ  رد  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  یاه  تیلاعف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,950,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  رداص  نارهت  رهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  عفن  هب  طرش و  دیق و  نودب  تسیاب  یم  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
16:30 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 133 یناقلاط ، نابایخ  زا  لبق  یلامش ، رهشناریا  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ   ، 1583616515 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریجنز یریجنز خرچ   خرچ یکیناکم   یکیناکم لیب   لیب هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ روحم   - - روحم ردرد   یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یرادهار -  -  یرادهار یناتسمز   یناتسمز کمن   کمن لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا قرش   قرش یاه   یاه هار   هار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت روکیپ - )  - )  روکیپ ناسوس (  (  ناسوس حرط   حرط یکیلوردیه   یکیلوردیه شکچ   شکچ هارمه   هارمه هبهب   نتب   نتب   2222

1313

تاقلعتم تاقلعتم اباب   لیردراگ   لیردراگ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000153 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586961 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ ) بیسآ  ناربراک   ) اههار هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریذپ ) بیسآ  ناربراک   ) اههار هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,275,212,247 یلام :  دروآرب 

لایر   1,464,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت  یا - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587012 :: هرازه هرازه 14:40دکدک   تعاس :   - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ود ) هقطنم   ) هدنورپ یاراد  رهش و  حطس  رباعم  تهج  هچوک  طسو  ویناک  یزاسریز و  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
خیرات 1401/04/04 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   :: سردآ سردآ

سامت 88969737-85193768-02141934 زکرم  - 41325077-034 :: 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

(( ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک  ) ) اههار اههار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1515

هدنورپ هدنورپ یاراد   یاراد وو   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم تهج   تهج هچوک   هچوک طسو   طسو ویناک   ویناک وو   یزاسریز   یزاسریز یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت 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 29 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرط5586798 هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  - ینیمز یاه  تسپ  سیورس  یاه  تیلاعف  ماجنا  یراذگاو 
دنمشوه تظافح 

هحفص 4) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادناتسا   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ طیارش  قبط  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000059 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84694216-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 29 ھحفص 12 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارتسگ مایپ  بایهر  یصاصتخا  لنپ  اب  هوبنا  مایپ  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000073 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 5000000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارتسگ مایپ  بایهر  یصاصتخا  هرامش  یصاصتخا و  لنپ  اب  هوبنا  مایپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تمیق  داهنشیپ  تسا  رکذ  لباق  یدقن  تخادرپ  طیارشاب  تسویپ ،  تسیل  قباطم  بصن  اب  هارمه  هاگشیامزآ  یاه  وکس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ و  هئارا  یلک  تروص 

1101003707000048 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناب تیب  هاگشیامزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  تیب  هاگشیامزآ  هدنزاس  عجرم  باق   DVD عون رازفادب  لیلحت  یوکس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت الاک  تیفیک  تلاصا و  تحص و  دات  هب  طورشم  الاک  هجو  تخادرپ  هدوب  یبرغ  ناجیابرذآ  هدقن  ناتسرهش  یکشزپماد  هکبش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تاکرادت 

دک یتسپ 1134 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تعاس  کراپ  یوربور  یدازآ  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5717617695 یتسپ : 

32770980-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32773299-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا لنپ   لنپ اباب   هوبنا   هوبنا مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 1818

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یاه   یاه وکس   وکس 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 29 ھحفص 13 
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نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم   :: 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

5586552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن پاچو  همانسانش  پاچ  رد  یراکمه  همانسانش ، نایضاقتم  کرادم  لرتنکو  نکسا   ، تاعالطا دورو  یناسنا 1- یورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه همانسانش  یراذگ  تکاپو  تکاپ  یور  رب 

1101020029000047 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایرهش ناتسرهش  لاوحا  تبث  هراداو  رایرهش  ناتسرهش  یزکرم  تسپ  دادرارق  عوضوم  ماجنا  لحم   . امرف راک  لوئسم  هب  هنازور  درکلمع  شرازگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09191101035 سامت  هدازآ  یاقآ  اب  افطل  تسویپ  لیاف  قبط.دشاب  یم  دروکر  ره  ئازآ  هب  یداهنشیپ  غلبم   . دشاب یم 

1318915513 یتسپ :  دک  هقبط 4 ،  تسپ  هزیناکم  نامتخاس  رگشل  هارراهچ  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66973399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66450947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربرب یناشن   یناشن پاچو   پاچو همانسانش   همانسانش پاچ   پاچ ردرد   یراکمه   یراکمه ،، همانسانش   همانسانش نایضاقتم   نایضاقتم کرادم   کرادم لرتنکو   لرتنکو نکسا   نکسا  ، ، تاعالطا تاعالطا دورو   دورو یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
اهاه همانسانش   همانسانش یراذگ   یراذگ تکاپو   تکاپو تکاپ   تکاپ یور   یور

2020

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

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

زا 29 ھحفص 14 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 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

5586833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  لغش  یوجتسج  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000075 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/5/29 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یتمه و  مناخ   64492556 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش قبط   قبط لغش   لغش یوجتسج   یوجتسج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامتا زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتروس  ... ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم 

1101001017000381 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 / 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتروس رتروس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 29 ھحفص 16 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متسیس ناراکمه  تکرش  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ 

1101001063000215 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  ینف  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

متسیس متسیس ناراکمه   ناراکمه تکرش   تکرش یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 29 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t3sdg24rj3w3c?user=37505&ntc=5586850
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5586850?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق  متیآ   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه 07731372139 / ینابرق نایاقآ  یگنهلامه  تهج  - ههام

1101093035000383 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 583 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج - ههام کی  تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق  متیآ   7 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه 07731372139 / ینابرق نایاقآ  یگنهلامه 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(DCIM) رورس یاه  قاتا  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003120000069 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1911913311 یتسپ :  دک  -پ60 ،  ورس نابایخ  - دامادریم زا  رتالاب  - رصعیلو نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86084650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86084650-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2424

(( DCIMDCIM)) رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 29 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  جرک  یرهطم  دیهش  نامتخاس  تهج  تسویپ  لیاف  قباطم  قیرح  ءافطا  هناماس  تخاسو  هیهت  زایندروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000085 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ رواهب  هدننک  هضرع  عجرم   MWM هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MWM یتراجت مان  روتارنژ  روتوم  دربراک  بآ 12279150  پمپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگیب یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تهج.دنشاب  یتناراگ  یاراد  اه  پمپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  جرک  یرهطم  دیهش  نامتخاس  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  09352196088

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5586389 ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  هحفص 17)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا هناماس   هناماس تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 29 ھحفص 19 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  یرون  ربیف  رتسب  یور  رب  یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هئارا 

1101001063000214 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآرهپس یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دودحمان  مجح   MB 5+18 دناب یانهپ  یصاصتخا   wireless تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصاصتخا -  یپ  یآ  ددع   4 تیباگم -  تفایرد 50  لاسرا و  تعرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ینابیتشپ  تامدخ  هکبش و  تامدخ  هبتر 1  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نمیات  تکرش 

یتلود ناگرا  اب  دناب  نمیات  دادرارق  هنومن  لقادح 2  هئارا  دوش -  یم  ماجنا  یتخادرپ  هام  ره 3  هلاسکی و  دادرارق 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یصاصتخا5586407 لنپ  اب  هوبنا  مایپ  هحفص 12)لاسرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5586833 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  لغش  یوجتسج  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 12)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتروس5586846 ینابیتشپ  هحفص 12)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5586970(DCIM) رورس یاه  قاتا  هحفص 17)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هدننک هدننک نیمات   نیمات یرون   یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب یور   یور ربرب   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا 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 29 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط  تلاصا  مالعتسا  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /Video Wall رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  تسویپ 
1101093498004697 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 

ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازجم تروص  هب  تسویپ  حرش  قبط  تلاصا  مالعتسا  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /Video Wall رگشیامن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731313900 .تسیمازلا گولاتاک  لدم و  لاسرا.ددرگ  یراذگراب 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313992-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5586389 ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  هحفص 17)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Video WallVideo Wall رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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درگتشه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتساوخ دانسا ،  11-1 هدام 4 ،  رد  هک  تکرش  کرادم  .یتسویپ  کرادم  دانتسا  هب  هدایپ  نیرباع  روبع  لحم  یشک  طخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن یراذگراب  لماک  روط  هب  ار  هدش 

1101005769000034 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659855 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  درگتشهرهش  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222022-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44237565-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هتساوخ   هتساوخ دانسا ، ، دانسا   1 11 1 -- 11  ،  ، 44 هدام   هدام ردرد   هکهک   تکرش   تکرش کرادم   کرادم .یتسویپ   .یتسویپ کرادم   کرادم دانتسا   دانتسا هبهب   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع روبع   روبع لحم   لحم یشک   یشک طخطخ   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
دنیامن دنیامن یراذگراب   یراذگراب لماک   لماک روط   روط هبهب   ارار  

2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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درگتشه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدام رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  یتسویپ ، کرادم  دانتسا  هب  رهش  حطس  یکیفارت  یشک  طخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن یراذگراب  لماک  روط  هب  ار   11-1 دنب  4
1101005769000035 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659855 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  درگتشهرهش  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222022-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44237565-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  هب  طوبرم  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  تشه  نز  کمشچ  غارچ  هیاپ  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000140 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدام  44 هدام ردرد   هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ کرادم   کرادم تسیابیم   تسیابیم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش یتسویپ ، ، یتسویپ کرادم   کرادم دانتسا   دانتسا هبهب   رهش   رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن یراذگراب   یراذگراب لماک   لماک روط   روط هبهب   ارار     1 11 1 -- 11 دنب دنب

3030

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح هبهب   طوبرم   طوبرم مرگ   مرگ هزیناولاگ   هزیناولاگ یهجو   یهجو تشه   تشه نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دیدجت  ولبات - بصن  هتشون و  طخ  شوقن و  روشاه  اب  ناتسا  یاهریگتعرس  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000214 زاین :  هرامش 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاه  لیردراگ  یروآ  عمج  ندیچرب و  ، لمح  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000055 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود دیدجت   دیدجت ولبات - - ولبات بصن   بصن وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شوقن   شوقن روشاه   روشاه اباب   ناتسا   ناتسا یاهریگتعرس   یاهریگتعرس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 3232

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   ندیچرب   ندیچرب ،، لمح لمح  ، ، بصن بصن ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 29 ھحفص 24 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز یرادهار  تایلمع  تهج  اه  هناخرادهار  هب  کمن  نت  لیوحت 3000  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000056 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5586994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناوضر نابایخ  راوید  یزاسهب   ) لاناک یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005283000028 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36200300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج اهاه   هناخرادهار   هناخرادهار هبهب   کمن   کمن نتنت     30003000 لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

(( نابایخ نابایخ راوید   راوید یزاسهب   یزاسهب  ) ) لاناک لاناک یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 29 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 21 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تسویپ  حرش  قبط  همانیهاوگ  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /X-RAY یسرزاب هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص 

1101093498004698 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یایند هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهام  نما  یایند  هدنزاس  عجرم  نکسا  ایرآ  یتراجت  مان   AS5030SX لدم  X Ray راب یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 
ناهام نما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازجم تروص  هب  تسویپ  حرش  قبط  همانیهاوگ  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /X-RAY یسرزاب هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731313900 .یتناراگ بصن و  اب  هارمه.ددرگ  یراذگراب 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313992-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

X-RAYX-RAY یسرزاب یسرزاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 29 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2c8afujvyjtz3?user=37505&ntc=5586429
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5586429?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هدنزاس  گولاتاک  هشقن و  اب  هارمه  تسویپ  حرش  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا   / لیتسا یدورو  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص 

1101093498004682 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یزلف  ییوشک  هدنوش  زاب  عیرس  یگنیکراپ  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313992-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5586970(DCIM) رورس یاه  قاتا  هحفص 17)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

قیرح5586389 ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  هحفص 17)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5587033 ءافطا  هناماس  تخاس  هحفص 19)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لیتسا لیتسا یدورو   یدورو برد   برد ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 29 ھحفص 27 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  تسویپ  حرش  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  قرب / ینمیا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004695 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE
تس 152 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313992-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شکتسد5586418 + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس 
دادما لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع

هحفص 28) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لمعلاروتسد لمعلاروتسد ++ تاجن تاجن یاصع   یاصع ++ قیاع قیاع شکتسد   شکتسد ++ قیاع قیاع هیاپ   هیاپ راهچ   راهچ ++ قرب قرب ژاتلو   ژاتلو روتکتد   روتکتد تایوتحم   تایوتحم قرب   قرب قیاع   قیاع وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت تستس   ناونع : : ناونع
دادما دادما

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 29 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5586444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک رد  جردنم  تاصخشم  اب  سیک  دیرخ  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000186 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
cpu:core 17 GEN11 - - 

RAM16 - 
CPU:6 Gig - 

SSD دراه - 
بوخ یکیفارگ  تراک  تاقلعتم و  روتینام  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075614-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الاک5586444 رد  جردنم  تاصخشم  اب  سیک  دیرخ  هحفص 28) - رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

بصن5586504 اب  هارمه  هاگشیامزآ  یاه  هحفص 12)وکس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5586833 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  لغش  یوجتسج  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 12)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناراکمه5586850 تکرش  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
متسیس

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

الاک الاک ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : - - ناونع 3939

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