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

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 4

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 7

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   44 هعمج   هعمج 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
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2424))

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

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

زا 27 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

( 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  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( 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 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 12

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

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

زا 27 ھحفص 2 

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


( 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 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( 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 

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

زا 27 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

مق ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیزگراک دزمتسد و  قوقح و  هچراپکی  یاه  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003431000037 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  2 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ همان  حرش  هب  تاحیضوت  مالس ،  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718155799 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  وردوخناریا ،  یگدنیامن  بنج  نارهت ،  مق  هار  دازآ  یادتبا  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36660001-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36656061-025 :: 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیزگراک ینیزگراک وو   دزمتسد   دزمتسد وو   قوقح   قوقح هچراپکی   هچراپکی یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 27 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب لحم  رد  هئارا  لباق  یاه  هشقن  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ زا 

09357772977 یگنهامه تهج  سامت  هرامش 
1101000476000053 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفاردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   RAPIDROP یتراجت مان   UL/FM لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا هژورپ  لحم  زا  دیزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  کناب  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  هیدیئات 

.تسا یمازلا  نامرک  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  هیلخت  لمح و  هنیزه 

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

32260235-034  ، 31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن   بصن 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 27 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/awkdpe6q348mv?user=37505&ntc=5621752
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5621752?code=37505
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دیدزاب  لحم  رد  هئارا  لباق  یاه  هشقن  لیذ و  ینف  تاصخشم  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ

09357772977 یگنهامه : تهج  سامت  هرامش 
1101000476000052 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CO SUPPRESSION SYSTEM یتراجت مان   SIEX CO2 لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  کناب  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  هیدیئات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  نامرک  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60 

.دوش دیق  روتکاف  رد  ًامتح  یتناراگ  نامز  تدم 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  هیلخت  لمح و  هنیزه 

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

32260235-034  ، 31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن   بصن ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 27 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dt4f7mjzcdnlr?user=37505&ntc=5621766
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب لحم  رد  هئارا  لباق  یاه  هشقن  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ زا 

09357772977: یگنهامه تهج  سامت  هرامش 
1101000476000050 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دنورا نیون  تراجت  دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   TELETEK یتراجت مان   IRIS1BANDW لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  کناب  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  هیدیئات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  نامرک  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  هیلخت  لمح و  هنیزه 

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

32260235-034  ، 31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن   بصن 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 27 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mtzrkudps5s83?user=37505&ntc=5621820
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  تسویپ  قبط  یرادا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003140000088 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1403/10/24 خیرات رد  ءازخا 002  اب  دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4167763499 یتسپ :  دک  تشر ،  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726783-013  ، 33763900-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33763900-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  تسویپ  قبط  یرادا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003140000086 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR100i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4167763499 یتسپ :  دک  تشر ،  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726783-013  ، 33763900-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33763900-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1616 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 55

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس 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 27 ھحفص 8 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000233 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 27 ھحفص 9 
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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 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  کرادم  قباطم  بایریسم  لوژام  ددع  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101001017000415 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-2T لدم هنایار  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فذح بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  ددرگ .  تمیق  نالعا  یتساوخرد  یاه  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایریسم بایریسم لوژام   لوژام ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن 002 اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  بصن  هارمه  هب  سنارفنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003116000062 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MK600 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقداص سامت 09386955751  نفلت  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  راهن و ....  باهذ  بایا و  لبیق  زا  بصن  یاه  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716151944 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یولع  ناتسوب  بنج  ناهفصا ) هداج   ) ریدغ راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126233-025  ، 32126101-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32858231-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 99

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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهب دابآ  سایع  یناهج  غاب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مدوم لانرتسکا -  دراه  روتینام -  رتویپماک -  - 

1201003802000041 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ کردم  قبط  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لاس 1403/8/21  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814837433 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  مج  ماجراولب  ماما  نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33391001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354180-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مدوم مدوم لانرتسکا -  -  لانرتسکا دراه   دراه روتینام -  -  روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک غاب - -  - -  غاب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رزخاب ناتسرهش  وزرب  هد  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایهد ینف  سانشراک  دات  ساسارب  تخادرپو  هدنشورف  هدهعرب  ینوناق  تاروسکو  لمح  هنیزهاب  ویناکو  لودج  دیرخ  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحمردالاک لماک  لیوحتو 

1101096391000002 زاین :  هرامش 
رزخاب ناتسرهش  وزرب    هد  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

تامدخ و هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 54   19X30X35 cm زیاس کت  ویناک  لودج  الاک :  مان 
هزیر نتب  نایواک  دیلوت 

تلاپ 4500 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

تامدخ و هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 45   15X30X30 cm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 
هزیر نتب  نایواک  دیلوت 

تلاپ 4500 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زرخاب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک لیوحتو  رایهد  ینف  سانشراک  دات  ساسارب  تخادرپو  هدنشورف  هدهعرب  ینوناق  تاروسکو  لمح  هنیزهاب  ویناکو  لودج  دیرخ  تباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحمردالاک

9597151567 یتسپ :  دک  ایلعون ،  هعلق    - تیالوالاب شخب   - زرخاب زرخاب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54826108-051  ، 54973455-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54973455-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویناک ویناک وو   لودج   لودج دیرخ   دیرخ تباب   تباب ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  رد  حلصم  ینتب  سکاب  لمح  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000086 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکیرا ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراک  رتسگ  هکیرا  ینتب  عیانص  یتراجت  مان   m 1 عافترا  m 1 ضرع  m 1 لوط حلسم  نتب  سنج  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 

اراک رتسگ 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار ردرد   حلصم   حلصم ینتب   ینتب سکاب   سکاب لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بانب یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم تمدخ  دکزا   ) دتمم تروصب  عطقنم و  تروصب  درس  یکیفارت  گنر  اب  رهش  حطس  یاه  نابایخ  رباعم و  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدش هدافتسا 

1101091015000055 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط هب  رتم  20000 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم هب  لوط  20000 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهعرب  یشک  طخ  نیشام  و  رنیت و )...  گنر و  ) حلاصم هیلک  نیمات  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  مرف  رد  عطقنم  دتمم و  یاه  یشک  طخ  یارب  یداهنشیپ  یاهتمیق  تبث 

.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  دانسا  رد  جردنم  طیارش  هیلک  تیاعر 

5551897618 یتسپ :  دک  بانب ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  بانب  یقرش  ناجیابرذآ  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722010-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37724272-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس یاه   یاه نابایخ   نابایخ وو   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشنودیرف 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  اه  هدرن  اه و  هاگتعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095262000022 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشنودیرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1500 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

رهشنودیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8591741377 یتسپ :  دک  یرادا ،  نامتخاس  نارادساپ  راولب  رهشنودیرف  رهشنودیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57592591-031  ، 57593026-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57592020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   اهاه   هدرن   هدرن وو   اهاه   هاگتعرس   هاگتعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا 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 27 ھحفص 16 
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نیهمرچ 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 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه درس  هژیو  عون  زا  راگدنام  دنرب  ابرت  نورکیم  تماخض 800  اب  رتم  یتناس  ضرع 15  اب  یروحم  یکیفارت  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم لوط 12000  هب  دیبسالگ 

1101094584000013 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نیهمرچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 12000 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  طسق  دنچ  رد  یطاسقا و  تروص  هب  باسح  هیوست   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  لماک  تایئزج  *

( یرایتخا ) .دامن یریگراب  هناماس  رد  اددجم  ندرک  رپ  زا  دعب  دولناد و  ار  تسویپ  لیاف  ادتبا  *

8475133111 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ءادهش  نادیم  هر  ماما  راولب  نیهمرچ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52554869-031  ، 52552444-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552253-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورکیم نورکیم   800800 تماخض   تماخض اباب   رتم   رتم یتناس   یتناس   1515 ضرع   ضرع اباب   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 27 ھحفص 17 
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک دیس  هلحم  نوتیز و  راولب  دابا  ریما  رد  عقاو  رباعم  ییانشور  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000258 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

حرط 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام هس  راک  ماجنا  تادم  دازا  سولپ  اب  لایر  غلبم 1،563،890،265   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

32220440-076  ، 33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت 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 27 ھحفص 18 
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زیلاپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هک  تسا  رکذ  نایاش  زیلاپ ، یرادرهش  یارب  یکیتسالپ  ریگ  تعرس  گنر و  دیرخ  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق 

1101095055000005 زاین :  هرامش 
زیلاپ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زربلا هار  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هار  ناهام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح دک 201181  رندراه  اب  زاتمم  دیفس  یئزجود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 60 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
الاک هنادگنر  هدننک  هضرع  عجرم  ناسحا  یتراجت  مان   kg 25 بلح  3268791028A0 یئزجود درز  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 60 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم   cm 7/5 عافترا  50x33 cm داعبا دیفس  گنر  دناپماک  سنج  یطسو  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  رادروخرب  مزال  تیفیک  زا  اهالاک  - دشاب ناگیار  زیلاپ  یرادرهش  زیلاپرهش -  دابآدسا -  ناتسرهش  هب  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 9183141710  اب  یربنق  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

 . دشاب یداصتقا  دک  یاراد  یلم و  هسانش  یاراد  یقوقح و  تکرش 

6541966336 یتسپ :  دک  زیلاپ ،  یرادرهش  - زیلاپرهش - دابآدسا ناتسرهش  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33523303-081  ، 33522500-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522500-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ هعومجم   هعومجم 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 27 ھحفص 19 
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لباز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یئزج  هس  گنر  :- دادعت درز  یکیفارت  یئزج  هس  گنر  - مرگولیک  3000: دادعت دیفس  یکیفارت  یئزج  هس  گنر  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یمرگ  650  ) یئزج هس  صوصخم  کال  دادعت -: زمرق 

1101091256000110 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  ایرآ  یمیش  ابص  هدنزاس  عجرم  ایرآ  یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 20 بلح گنر 2011880  دک  کی  هجرد  درز  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
ناریا

بلح 150 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ییایمیش عیانص  هدنزاس  عجرم  نروس  یتراجت  مان   kg 25 رادقم یزلف  بلح  یدنب  هتسب  عون   AZSO-TW535 گنر دک  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
کیژ ناولا  یزاس  گنر  ییایمیش و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیژ  ناولا  یزاس  گنر  و 

بلح 120 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

فیر هدننک  هضرع  عجرم  فیر  یتراجت  مان  ناریا  فیر  هدنزاس  عجرم   kg 23 یزلف بلح   Reef Road B1215-C1 یئزج هس  زمرق  یکیلیرکا  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
ناریا

بلح 65 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تاتسا  لینیو  کیتسالپ  گنر  الاک :  مان 
ددع 375 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  یتسویپ  تسیلو  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  هدوب  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

یلنیز یاقآ   09151960089

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج هسهس   گنر   گنر 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 27 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fbmrgkj5w4cz4?user=37505&ntc=5621733
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5621733?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رصمق 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 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  قبط  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090139000030 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رصمق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 4780 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

رصمق رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهب مالعتسا  قبط  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8751814367 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  یتشهب - دیهش  خ  رصمق - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55642345-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55642334-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد دیفس   دیفس درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر 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 27 ھحفص 21 
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یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک 600 رادقم درس  تسالپومرت  کیلیرکآ  گنردرز  درس  کیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل  100 رادقم درس  کیفارت  گنر  صوصخمرنیت 

تسا شرافس  زا  سپ  زور  هس  رثکادح  نیمات  تلهم 
1101091536000129 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
برغ نازاسگنر  هدننک  هضرع  عجرم   kg 200 یزلف هکشب  درز  گنر  درادناتسا  کیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

هکشب 600 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

ناریا یزاسگنر  هدننک  هضرع  عجرم  نیالوتنیس  یتراجت  مان   kg 17 یزلف بلح  کیفارت  رنیت  الاک :  مان 
بلح 100 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم ماجنا  یدعب  تامادقا  دات ، زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروصرد 

دشاب یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: 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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درس درس تسالپومرت   تسالپومرت کیلیرکآ   کیلیرکآ گنردرز   گنردرز درس   درس کیفارت   کیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 27 ھحفص 22 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5621642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548015  هرامش  تاعطق ) اب  نت  یفرب 100 کج  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985003780 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

ندرک ندرک زاب   زاب دربراک   دربراک یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 27 ھحفص 23 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5621771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548023  هرامش   ( نت یقرب 50 کج   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985003779 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ندرک ندرک زاب   زاب دربراک   دربراک یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   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 27 ھحفص 24 
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مق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003125000013 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59430 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تسویپ  تاصخشم  ساسارب  تمیق  داهنشیپ 

32425700 یلخاد 195 -  دامرف -  لصاح  سامت  تظافح  تنواعم  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد 

3716153114 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یولع -  ناتسوب  بنج  ناهفصا -  میدق  هداج  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32858500-025  ، 32425700-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32425708-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ 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 27 ھحفص 25 
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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

(( 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

سودرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  یبناج -  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005479000016 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  سودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یوخ هراتس  تفاب  مشیربا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   EN-VI30T-60 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش نالعا  یلک  هناماسرد  تسیل  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  تسیل  اب  تریاغم  دشاب .  یم  یروف  لیوحت 

امش داهنشیپ  دش  دهاوخ  لطاب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تسیل 
سودرف الاک  لیوحت 

تسیل رد  هدش  هراشا  تخادرپ  هوحن 

9771883777 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  سودرف .  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32721701-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725700-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ 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

قیرح5621752 ءافطا  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 4)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5621766 ءافطا  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 4)بصن  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

قیرح5621820 نالعا  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 4)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 27 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7tg27qw9cf7xz?user=37505&ntc=5621801
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5621801?code=37505
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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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینیزگراک5621784 دزمتسد و  قوقح و  هچراپکی  یاه  رازفا  هحفص 4)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 27 ھحفص 27 
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