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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 رهم   رهم   99 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 33 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( 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 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 33 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 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 33 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 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 33 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001396000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732719 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادناهار بصن ، اهنآ ، بسانم  حیحص و  درکراک  زا  نانیمطا  یاهکبش و  یاهنایار و  تازیهجت  نتشاد  هگن  یتایلمع  یرازفاتخس و  لاکشا  عفر  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ ،  ردانب  تازیهجت  یدنبرکیپ  و 

نادابا  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
، بصن اهنآ ، بسانم  حیحص و  درکراک  زا  نانیمطا  یاهکبش و  یاهنایار و  تازیهجت  نتشاد  هگن  یتایلمع  یرازفاتخس و  لاکشا  عفر  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.تازیهجت یدنبرکیپ  یزادناهار و 

لایر   1,080,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیهترودص خیراتزازور   90 رابتعا اب  ( ، یتلود  تالماعم  نیمضت  هماننآ  هرامش 4 ) لودج  هدام 6 (  قباطم  دیاب (  هصقانمرد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن میلستو 
 . دنیامن لیوحت  ردنب  یزکرم  هناخریبد  هب  دانسا  ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  یراک  زور  کی  رثکادح  ار  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  دنفظوم  نارگ  هصقانم 

17:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  ردنب -  نابایخ  هر )  ماما (  نابایخ  نادابآ -   ، 6316811111 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

هنایار هنایار وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ردانب ردانب یاه   یاه

11

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732741 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402-1401 )  ) یتراظن یاه  هناماس  اه و  هاگیاپ  رد  تاعالطا  دورو  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یلام و  تنواععم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,676,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب   - قرب یادهش  راولب   - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس   ، 1981969961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   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   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13-7-1401  - :: م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5732371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار   FTTH سیورس ینابیتشپ  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

(( 14021402 -- 140 1140 1 لاس   لاس  ) ) یتراظن یتراظن یاه   یاه هناماس   هناماس وو   اهاه   هاگیاپ   هاگیاپ ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

FTTHFTTH  سیورس سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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 33 ھحفص 6 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-7-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732375 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ کین  زکرم  زا  یرایرهش  دیهش  کرهش  یریسم  مه  یسم  یون و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجنز هقطنم  نارباخم  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: 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

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/02/114 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  رثکادح  مود  تبون  پاچ  خیرات  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تقو 

ون تراشب   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732398 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(1+0) لاتیجید تاو  تردق 10  مک  هدنتسرف  نیمات 400  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  21/999/960/000: نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد ینف ، یالاک  دیرخ  روما  دناسرب  یروانف  هعسوت و  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادس و  نامزاس  هج ، ماج  نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
نویسیمک

22166313 :: 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

یریسم یریسم مهمه   یسم   یسم وو   یون   یون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

(( 11 ++00 )) لاتیجید لاتیجید تاو   تاو   1010 تردق   تردق مکمک   هدنتسرف   هدنتسرف   400400 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 33 ھحفص 7 
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7/30هرامش زا  تیاغل 1401/7/12   1401/7/9  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 14/30 حبص 

یرالاس مدرم   :: عبنم تعاسعبنم ات  تیاغل 1401/7/24   1401/7/14  - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
14/30

5732433 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 10  سار   - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس نس  چروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لیوحت خیرات  زا  هک  یکناب (  همانتنامض  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونع  هب  ار  لایر  غلبم 2.917.712.000  تسیاب  یم  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراد هنازخ  هدرپس  هوجو  زکرمت  باسح  مان  هب  هارامش 64021122122535  باسح  هرامش  هب  ای  دشاب (  هتشاد  رابتعا  هام  هس  تشر  یرادرهش  هناخریبد  هب  تاکاپ 

تشر  یرادرهش  مان  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  مان  هب  یناقلاط  هبعش  رهم  کناب  یرادرهش 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر  سردآ   :: سردآ سردآ

33616325 :: 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

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/07/09هرامش هناماس  رد  ناوخارف  راشتنا   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشجنپ  زور  تعاس 17:00  : ناوخارف دانسا  تفایرد   ـ

تلاسر  :: عبنم زورعبنم تعاس 8:00  : ناوخارف خساپ  لاسرا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنش 

5732673 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش و یرادهگن  ریمعت و  یکیتامروفنا و  تامدخ  تاعطق ،  نیمات  عوضوم  اب  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دنیآرف  درادرظنرد ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ( 200100139600004  ) هرامش هب  نادابآ  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هنایار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: نفلت رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق ، نادیم  نارادساپ ، راولب  سابعردنب ، رهش  ناگزمره ، ناتسا  سردآ : : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
07632129271

85193768 و 88969737 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: 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

چوس چوس نسنس   وو   چروتسا   چروتسا هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

هنایار هنایار وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تامدخ   تامدخ تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات 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 33 ھحفص 8 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1007 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 یتارباخم  هکبش  هعسوت  ب )  ) یمجح حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCALBORZ.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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732742 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هوالع  هب  رفص  لاتیجید  تاو  تردق 10  مک  هدنتسرف  نیمات 400  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کی هوالع  هب  رفص  لاتیجید  تاو  تردق 10  مک  هدنتسرف  نیمات 400  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   21,999,960,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینف یالاک  دیرخ  روما  هعسوت  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  مج  ماج  رصعیلو   ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیتامروفنا و5732719 تامدخ  نیمات  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ردانب یاه  هنایار  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5732741 یاه  هناماس  اه و  هاگیاپ  رد  تاعالطا  دورو  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
لاس 1402-1401) )

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت بب ) )  ) ) یمجح یمجح حرط   حرط ناونع : : ناونع 88

کیکی هوالع   هوالع هبهب   رفص   رفص لاتیجید   لاتیجید تاو   تاو   1010 تردق   تردق مکمک   هدنتسرف   هدنتسرف   400400 نیمات   نیمات 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 هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:00هرامش ات  هبنش 1401/07/09  زور  حبص  تعاس 8:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 4  هب  خروم 1401/07/12  هبنش  هس  زور 

راگزور  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732428 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:00  سار   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح تروص  هب  یکیفارت  روما  ماجنا  یکیفارت و  مئالع  ندیچرب  بصن و  یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رب 36/072/000/000  غلاب  یدروآرب 

هبتر 5 لقادح  یاراد  یاه  تکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/805/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هار -  هتشر  رد 

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 3  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

3-08633136091 :: 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

ملید ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732530 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارادساپ  نابایخ  راولب  ییانشور  مزاول و  دیرخورب  لیس  لاناک  یزاسهب  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 36.546.604.386  دروآرب  غلبم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دنشاب و ...  هتشاد  ار  دازآ  تیفرظ  اب  هیاپ 5  لقادح  یربارت و  هار و  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش هر – )  ) ماما نادیم  ملید -  ردنب  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

33999818 و 33191893  - 41914-121  - 07733241026 :: 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

یمجح یمجح تروص   تروص هبهب   یکیفارت   یکیفارت روما   روما ماجنا   ماجنا وو   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع ندیچرب   ندیچرب وو   بصن   بصن یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

نابایخ نابایخ راولب   راولب ییانشور   ییانشور وو   مزاول   مزاول دیرخورب   دیرخورب لیس   لیس لاناک   لاناک یزاسهب   یزاسهب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 33 ھحفص 10 
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/07/09هرامش هبنش  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش هس  زور  تعاس 17  ات 

ندمت دهم   :: عبنم هبنش 1401/07/12عبنم هس  زور  تعاس 17  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشزور تعاسات 11  تیاغل 

5732535 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ورها یهار  هس   - دازآ هاگشناد  هدیمهف  دیهش  نادیم   ) هقطنم حطس  یاهلپ  رد  هدرنو  لیردنه  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیفش نابایخ  یسابع ، نابایخ  نارادساپ ، نابوتا  ، هشیمغاب یرتم  35، هدیمهف نادیم  هب  یهتنم  یاهریسم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  رد  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هژورپ 

یغالبا یاهلحمریاسو  هداز 
( جیسب نادیم  ات  رها  یهار  هس  لصافدح   ) نارهت هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ 

هس ورصن  یدورو  نارادزرم -  کرهش  گنهرف  نادیم  جنراب -  یادهش  نابایخ  ردام -  نادیم  زاگ  یوک  دزیخ  هثداح  طاقن  عفرو  زاین  دروم  یسدنه  تاحالصا  یارجا 
( ...ورها یهار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 5 یرادرهش  نامتخاس  نیزنب ، پمپ  یوربور  نارهت  هزاورد  سردآ  هب  هقطنم 5  یرادرهش  نامتخاس  رد  رقتسم  هقطنم  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.M5.Tabriz.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

هنیورش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 14   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14:00   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732537 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیورش رهش  حطس  رباعم  مرگ  تلافسآ  شخپ  لمح و  تخپ  ریق ،) یانثتسا  هب   ) حلاصم هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هنیورهش  یرادرهش  هنیورش -  رهش  دورناوج -  ناتسرهش  هاشنامرک -   :: سردآ سردآ
85193768و88969737 مان :  تبث  رتفد 

:: 08347632-2550و 02141934 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

...و ...و  -  - زاین زاین دروم   دروم یسدنه   یسدنه تاحالصا   تاحالصا یارجا   یارجا  - - ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات هژورپ   هژورپ -- لپلپ ردرد   هدرنو   هدرنو لیردنه   لیردنه هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

رباعم رباعم مرگ   مرگ تلافسآ   تلافسآ شخپ   شخپ وو   لمح   لمح تخپ   تخپ ریق ،) ،) ریق یانثتسا   یانثتسا هبهب    ) ) حلاصم حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 33 ھحفص 11 
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732543 :: هرازه هرازه :: 1401/07/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   950,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
ریبد زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشجنپ  زور  خروم 28/07/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

یراذگراب ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ 
.دنیامن 

15:00 تعاس : 1401/10/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ   ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732560 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح  تروص  هب  یکیفارت  روما  ماجنا  یکیفارت و  مئالع  ندیچرب  بصن و  یرادهگن ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یمجح  تروص  هب  یکیفارت  روما  ماجنا  یکیفارت و  مئالع  ندیچرب  بصن و  یرادهگن ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,072,000,000 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,805,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  یوک  زاف 2  یادتبا  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا   ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات حالصا   حالصا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1414

یمجح یمجح تروص   تروص هبهب   یکیفارت   یکیفارت روما   روما ماجنا   ماجنا وو   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع ندیچرب   ندیچرب وو   بصن   بصن یرادهگن ، ، یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 33 ھحفص 12 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 17816.500.000  سدقم -  دهشم  رهش  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir 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

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000118 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732654 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  جوسای - روحم  ینایم  یلصفم  ینتب  ظافح  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا جوسای - روحم  ینایم  یلصفم  ینتب  ظافح  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,220,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/10/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

روحم روحم ینایم   ینایم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732658 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبهب  ککیل - روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهبهب ککیل - روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,930,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/10/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  یئمهب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010056740000128 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشود  زور  تعاسات 18   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشجنپعبنم زور  تعاسات 19   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732660 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 1 رباعم  شرف  گنس  میمرت  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ  : اهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم  -41325077-034 :: نفلت نفلت
و 85193768

Www.setadiran.ir :: 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 یلصفم   یلصفم یاهکولب   یاهکولب بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 1818

رباعم رباعم شرف   شرف گنس   گنس میمرت   میمرت یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919
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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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  خروم 1401/7/16  زا  دانسا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/7/21

داصتقا یاوآ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  تاکاپ   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732722 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یکیفارت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و   ) یریوصت شیاپ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارشلا 

لایر  هدرپس 2.175.000.000  غلبم  لایر -  هیلوا 43.500.000.000  دروآرب  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ  - 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

اهبعش یلم  کناب  دزن  هرامش 0104746757008 ، هب  ابیس  باسح  هب  هدرپس  زیراو  ای  دشاب و  دیدمت  لباق  هک  قوف  غلابم  لداعم  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه  دابآ -  رظن  یرادرهش 

:: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  دحاو   02645368536 :: 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

(( 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

یزادنا5732722 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هطوبرم -  -  هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   یکیفارت   یکیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   یکیفارت   یکیفارت لرتنک   لرتنک

2020
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یمالسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5732573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک سوریو 500  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096492000003 زاین :  هرامش 

یمالسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   Eset endpoint protection advanced یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب 09127469140 سامت  هرامش  نیا  اب  زاین  تروص  رد  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716686569 یتسپ :  دک  هچوک 4 ،  شبن  یمالسا -  یروهمج  راولب  نیما -  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120243-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32936294-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISP هکبش تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060038000011 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649373 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  نامتخاس  بنج  یلحاس - ) ) یناساول دیهش  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31071235-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31071228-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هربراک هربراک   500500 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2 12 1

ISPISP  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

هتسبرادم5732487 نیبرود  شیاپ  طبض و  رازفا  مرن  دیرخ  یاهب  هحفص 23)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ لدم 6412  روتکیو  یپملک  یلاتیجید  جنس  ترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000341 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   Magna-Mike 8500 لدم لایو  تماخض  یریگ  هزادنا  دربراک  لاتیجید  هراک  دنچ  یداعبا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

یژولوکنا ناحبس  یزاسوراد  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روتکاف  شیپ  - ددرگیم عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  - دشابیم روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ   64126412 لدم   لدم روتکیو   روتکیو یپملک   یپملک یلاتیجید   یلاتیجید جنس   جنس ترا   ترا ناونع : : ناونع 2323

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  مالقا   SWITCH-DLINK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000138 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DGS-1024D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5732683ISP هکبش تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 15)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2424

یقرب یقرب لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000369 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دالوپ لیقثرج  هدننک  هضرع  عجرم   FD40 لدم یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

رون امیترآ  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 150 ناوت موینیمولآ  سنج  نیرتآ  لدم  یلنوت  غارچ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
قفا یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  باتارفا  کینورتکلا  عیانص   W 16 یباتهم  E27 T2 یچیپ فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   F 3030 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نارهت دامن  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   W 24 ناوت فرصم  مک  پمال  یکینورتکلا  هعطق  سنارت  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

باتارفا کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  باتارفا   V 220 ژاتلو  W 10 ناوت  T 8 LED-10-A لدم یباتهم  یطخ   LED پمال الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یدیلوت عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  یکینورتکلا  دربراک   2x0/4 mm^2 عطقم حطس   PVC قیاع هدیبات  الود  هژنار  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

لمآ یتارباخم  یاهلباک 
رتم 500 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یلعدمحم هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  نادرف  یتراجت  مان   V 380 ژاتلو  A 16 نایرج تدش  نادرف 3030002  لدم  زاف  هس  یکیتسال  هخاش  هس  گالپ  الاک :  مان 

یفسوی
ددع 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تقد  فیدر  ره  تاحیضوت  هب  هعلاطم و  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  یاهداج  ینمیا  تازیهجت  یتاعالطا و  یماظتنا ، یراطخا ، یاهولبات  میالع ، بصن  شوقن و  رغت  هیهت ، یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهبا هردمرخ و  یاهناتسرهش  یاههار 

1101003273000172 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس ردرد   یایا   هداج   هداج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتاعالطا   یتاعالطا یماظتنا ، ، یماظتنا یراطخا ، ، یراطخا یاهولبات   یاهولبات میالع ، ، میالع بصن   بصن وو   شوقن   شوقن رغت   رغت هیهت ، ، هیهت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
اههار اههار

2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000170 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا 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 33 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gjb88afm3uc6d?user=37505&ntc=5732590
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5732590?code=37505
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  یاهداج  ینمیا  تازیهجت  یتاعالطا و  یماظتنا ، یراطخا ، یاهولبات  میالع ، بصن  شوقن و  رغت  هیهت ، یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنبادخ ناتسرهش  یاههار 

1101003273000171 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاههار یاههار حطس   حطس ردرد   یایا   هداج   هداج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتاعالطا   یتاعالطا یماظتنا ، ، یماظتنا یراطخا ، ، یراطخا یاهولبات   یاهولبات میالع ، ، میالع بصن   بصن وو   شوقن   شوقن رغت   رغت هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
ناتسرهش ناتسرهش

2828

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

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

زا 33 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  یاهداج  ینمیا  تازیهجت  یتاعالطا و  یماظتنا ، یراطخا ، یاهولبات  میالع ، بصن  شوقن و  رغت  هیهت ، یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراط ناتسرهش  یاههار 

1101003273000173 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

حطس حطس ردرد   یایا   هداج   هداج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتاعالطا   یتاعالطا یماظتنا ، ، یماظتنا یراطخا ، ، یراطخا یاهولبات   یاهولبات میالع ، ، میالع بصن   بصن وو   شوقن   شوقن رغت   رغت هیهت ، ، هیهت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
اههار اههار

2929

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

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

زا 33 ھحفص 23 
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یوضر ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09358522934 تسویپ لیاف  قباطم  ربتعم  یتناراگدراه  لاناک 4 هکبش 32 تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001286000027 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رظان قفا  انیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09358522934 تسویپ لیاف  قباطم  ربتعم  یتناراگدراه  لاناک 4 هکبش 32 تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسدکی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یرتسگداد -  یوربور  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9133936511

32232410-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232418-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  شیاپ  طبض و  رازفامرن  دیرخ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000169 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض   NVRNVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود شیاپ   شیاپ وو   طبض   طبض رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 33 ھحفص 24 
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(( 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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5732590 تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  هحفص 18)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دحتم للم  نامزاس  هعسوت  همانرب  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

95455 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: Oct-22 @ 09:00 AM (New York time-03)هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

procurement-notices.undp.org :: عبنم :: Sep-22 @ 09:40 AM (New York time-08)عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Seismic Assessment and Retrofit of Hospitals یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
The United Nations Development Programme (UNDP) on behalf of United Nations Human Settlement Programme

(UNHABITAT) in Islamic Republic of Iran hereby invites you to submit a Proposal to this Request for Proposal (RFP) for
Seismic Assessment and Retrofit of Hospitals, under the project of Emergency Support for Safer Hospitals and Settlements
(BEHTAB II). If you are interested in submitting a bid in response to this RFP, please prepare your bid in accordance with the

requirements and procedure as set out in the attached RFP and submit it by the deadline indicated in
https://etendering.partneragencies.org. For the first time registrants, use the following details to login and create access:

Username: event.guest Password: why2change After login into the system please choose Event ID. IRN10-0000013600 under
the name of “Seismic Assessment and Retrofit of Hospitals”. You are kindly requested to indicate whether your company

intends to submit a bid by clicking on “Accept Invitation” button no later than COB 13 September 2022. If that is not the case,
UNDP would appreciate your indicating the reason, for our records. Should you require any clarification, kindly communicate

with the Procurement Unit, as per the email address identified in the RFP Section 3, Bid Data Sheet as the focal point for
queries on this RFP. UNDP looks forward to receiving your bid and thanks you in advance for your interest in UNDP

.procurement opportunities

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://etendering.partneragencies.orgنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5732611Seismic Assessment and Retrofit of Hospitals(25 هحفص )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5732463 هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هحفص 23)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Seismic Assessment and Retrofit of HospitalsSeismic Assessment and Retrofit of Hospitals ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 33 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fjzec5fp5bs6q?user=37505&ntc=5732611
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5732611?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک  قیرح و  ءافطاو  مالعا  هب  طوبرم  مالقادیرخاهب  مالعتسا  مرف  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101092003000110 زاین :  هرامش 
نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

درگ تشد  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  رذآ  یتراجت  مان  یدالوف  سنج   kg 6 تیفرظ یناشن  شتآ  زاگ  ردوپ  صوصخم  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5732439 شتآ  زاگ  ردوپ  صوصخم  یلاخ  هحفص 6)لوسپک  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5732463 هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هحفص 23)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5732487 نیبرود  شیاپ  طبض و  رازفا  مرن  دیرخ  یاهب  هحفص 23)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5732590 تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  هحفص 18)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزادنا5732722 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاگ   زاگ ردوپ   ردوپ صوصخم   صوصخم یلاخ   یلاخ لوسپک   لوسپک 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 33 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8waxs3l9uf9mx?user=37505&ntc=5732439
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5732439?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  HP G10 رورسددع 2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000021 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  ماجنا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یلاسرا  یالاکدیئاتزا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

چوس5732433 نس  چروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  هحفص 6)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5732578 تاصخشم  اب  HP G10 رورسددع 2 هحفص 27)دیرخ رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   HP G10HP G10 رورسددع رورسددع 22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 33 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pshztt8qwntmq?user=37505&ntc=5732578
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5732578?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشوک سدنهم  سامت 09166602649  نفلت  سانشراکرظن  یتسویپ و  تسیل  قبط  رزیرف  هاگتسدروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090461000062 زاین :  هرامش 

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشوک سدنهم  سامت 09166602649  نفلت  سانشراکرظن  یتسویپ و  تسیل  قبط  رزیرف  هاگتسدروسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841877143 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2623072-0663  ، 32633072-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622800-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

یکیرتکلا5732516 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 28)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یراوزبس میکح  هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3535

هنایار هنایار رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایار رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000019 زاین :  هرامش 
یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیراتساک  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   kingston یتراجت مان   KVR1333DSN9 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 003   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TM264 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یتفار ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TK8012 لدم میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   H510M PRO - E لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09155727348 ای سامت 05144012884 هرامش   - یتسویپ لیاف  قبط  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

هنایار5732627 رازفا  هحفص 28)تخس  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5732685 هکبش 24  اتید  هحفص 18)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

چوس5732433 نس  چروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  هحفص 6)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5732571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجای تشپ  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000640 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینافوط ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SHM2100U لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب روتکاف  هجو  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام ود  تخادرپ  / یناریا دنرب  امازلا  / ددع دادعت 4 هجاب  تشپ  یتوص  متسیس  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیزع  09127369827/ ددرگیم زیراو  متسیس  رد  هدش  تبث  ابش  هرامش 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

یقرب5732495 هحفص 18)لیاسو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هجای5732571 تشپ  یتوص  هحفص 30)متسیس  توص  ( توص

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

هجای هجای تشپ   تشپ یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای صخش  هب  نآ  زا  یدادعت  یتح  یراذگاو  نودب  * یتسویپ کرادم  رد  تسیل  تازیهجت  هیلک   * یفیک لرتنک  روما  ماجنا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ریغ هب  یراذگاو  رد  تیعونمم  *) ریغ تکرش 

 .... هلابز و احما  مرآ -  یس  یفقس -  یفارگ  ویدار  یتایح -  مئالع  روتینام  لباترپ -  نشکاس  هاگتسد :  مان 
1101092100000655 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نادمه نادمه ،  لیوحت :  لحم 

یزیراوشیفای همانتنامض  ، نیمضت 2 تمیق مالعتسا  قبط  کرادمودانسا  یراذگراب  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمامت لرتنکزوجم  نتشادن  تروص  رد  * .یلامروما هب  لصا  هئاراو  یتخت  هافر  IR180130100000000181618540 ابش 181618540 باسح.لایر 100000000 غلبمب

.دیئامن یراددوخ  مالعتسارد  تکرشزا  * نیمضتو تسیل  تازیهجت 

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفیک یفیک لرتنک   لرتنک روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3838

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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001633000004 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یفداصت یسرتسد  هظفاح  عمتجم  رادم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  رکذ  تاصخشم  تسویپ  لیافرد  یرتویپماک  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416615778 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یور  هبور  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232715-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232712-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفیک5732499 لرتنک  روما  ماجنا  هحفص 30)یراذگاو  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5732627 رازفا  هحفص 28)تخس  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک5732688 هحفص 30)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5732487 نیبرود  شیاپ  طبض و  رازفا  مرن  دیرخ  یاهب  هحفص 23)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3939
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5732487 نیبرود  شیاپ  طبض و  رازفا  مرن  دیرخ  یاهب  هحفص 23)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هربراک5732573 سوریو 500  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5732683ISP هکبش تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 15)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5732590 تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  هحفص 18)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5732722 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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