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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

( 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 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 10

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

140 1140 1 ریت   ریت   99 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((77))

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 21 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 13

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " 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 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  دانسا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  دانسا   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423174 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم یاهرازفا  مرن  زاس و  هریخذ  یاههاگتسد  هارمه  هب  ( Main Frame (Z9,Z990 هاگتسد ود  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم هب  یتلود ، تالماعم  یارب  نیمضت  هماننآ  قباطم  نیماضت  ریاس  هئارا  ای  یکناب  همانتنامض  ای  یدقن  هدرپس  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  دانسا 1.000.000  دیرخ  هنیزه  لایر -   1.500.000.000

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

درجتسد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یراک  زور  هس  تدم  هب  مود  تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 ( لیطعت یاهزور  زجب   ) یرادا تعاس 

مق مایپ   :: عبنم تبونعبنم یهگآ  راشتنا  زا  سپ  یراک  زور  هس  تدم  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
مود

5423286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم تحاسم 3000  هب  زاین  دروم  تازیهجت  یمامت  اب  دنمشوه  مامت  هناخلگ  لماک  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هب  دصرد  زیراو 5  ای  درجتسد  یرادرهش  هجو  رد  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  دروآرب  تمیق  دصرد  جنپ  لداعم  هصقانم  رد  هدرپس  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگآ -  رد  جردنم  هدرپس 

:: سردآ سردآ

یقوقح دحاو  یلخاد 116  :: 02535223624 و 02535223030  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ یاههاگتسد   یاههاگتسد هارمه   هارمه هبهب   ( ( Main Frame (Z9,Z990Main Frame (Z9,Z990 هاگتسد   هاگتسد ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

رتم رتم   30003000 تحاسم   تحاسم هبهب   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت اباب   دنمشوه   دنمشوه مامت   مامت هناخلگ   هناخلگ لماک   لماک یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ 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 21 ھحفص 4 
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دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shahrood.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش یاوه  یاه  هدنیالا  یریگ  هزادنا  روظنمب  طیحم  یاوه  یاه  هدنیالا  یهاگتسیا  شیاپ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 125/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31555114-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیتسا  لاتوت  یرادرب  هشقن  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  200000 هصقانم :  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاوه یاوه یاه   یاه هدنیالا   هدنیالا یهاگتسیا   یهاگتسیا شیاپ   شیاپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

نشیتسا نشیتسا لاتوت   لاتوت یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود 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 21 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cg3xxc4754hd5?user=37505&ntc=5423395
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423395?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9dd75f7sz8yxz?user=37505&ntc=5423434
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423434?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005390000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423468 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساملس  ناتسرهش  یناسربآ  تاسیسات  یرتم  هلت  هناماس  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ  یاه  لیاف  حرش  هب  تیلاعف - :  هزوح  یلک  حرش 
74,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

دنیارف رد  تکرش  نیمضت  لصا  یواح  فلا  تکاپ  هناماس ،  رد  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  یرازگراب  رب  هوالع  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  تکرش  هناخ  ریبد  لیوحت  اهدادرارق  رتفد  تیور  زا  سپ  اه ،  داهنشیپ  لاسرا  تلهم  نیرخآ  زا  لبق  یکیزیف  تروصب  هدش  رهم  کال و  تروصب  ار  راک  عاجرا 

13:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تارباخم هار  راهچ  شترا -  نابایخ  هیمورا -   ، 5715659681 یتسپ :  دک  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/8  زا  دانسا   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/4/8  زا  دانسا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  لیابوم  یاه   BTS یسرتسد یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسربآ یناسربآ تاسیسات   تاسیسات یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

لوا لوا هارمه   هارمه لیابوم   لیابوم یاه   یاه   BTSBTS یسرتسد   یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 21 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zl6h8eb6mp8uw?user=37505&ntc=5423468
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423468?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/khx4jwqb4h93a?user=37505&ntc=5423175
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423175?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/64/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/04/08 زا : تلهم   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/14  - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423335 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/04/15  - 1401/04/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یواووه  یرون  یاهوفاک  یکدی  یاه  تراک  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111758063 :: 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

مرن5423174 زاس و  هریخذ  یاههاگتسد  هارمه  هب  ( Main Frame (Z9,Z990 هاگتسد ود  ینابیتشپ 
طبترم یاهرازفا 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتم5423286 تحاسم 3000  هب  زاین  دروم  تازیهجت  یمامت  اب  دنمشوه  مامت  هناخلگ  لماک  یزاس  هحفص 4)هدایپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

نشیتسا5423434 لاتوت  یرادرب  هشقن  هحفص 4)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ناتسا ناتسا حطس   حطس یواووه   یواووه یرون   یرون یاهوفاک   یاهوفاک یکدی   یکدی یاه   یاه تراک   تراک ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 21 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g2m3hwckk9qga?user=37505&ntc=5423335
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423335?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماسرد یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101001011000070 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  سانشراکو  راداپ 88115831  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس  ردروتکاف 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - هناماسرد هناماسرد یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال لماش   لماش یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب

88

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

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

زا 21 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/etalkxg7ker6a?user=37505&ntc=5423081
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423081?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

سراف ناتسا  ییاتسور  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سناکرف یتلوم   gps لماک تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005669000434 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  سناکرف  یتلوم   gps لماک تس  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
تس  1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( هنازخ دانسا  دیسررس  تیاغل  دنس  رودص  خیرات  زا  دیرخ (  تردق  ظفح  باستحا  اب  ازخا 002  ینارمع  تارابتعا  تخادرپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  زاریش و  لیوحت  لحم 

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435164-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم   gpsgps لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 21 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایبآ لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000294 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوه  تخوس  تهج  بایبآ  لوسپک  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/62/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/11هرامش  : ات تلهم   1401/04/08  : زا تلهم   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/11عبنم  1401/04/11  - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423177 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/04/12دکدک    1401/04/12  - 1401/04/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشیمگ ناتسرهش  یسم  وفاک 01  رد  هلیک  هرق  یلامش و  سفن  هجاوخ  میدق  هکبش  یزادنا  هار  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020  : نفلت تاکرادت  هرادا   :: 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

بایبآ بایبآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 1010

هکبش هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار حرط   حرط 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 21 ھحفص 10 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 07 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Alcatel INT-IP-2 Daughter Card  : َََ تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000811 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  FAT-90 1501-Master card with TRK slot لدم نفلت  زکرم  هاگتسد  رد   IP-PBX کنارت لاتیجید  چیئوس IP و  لرتنک  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

؛ دامن تسویپ  امتح  مه  ینف  داهنشیپ  دوخ ، یتمیق  داهنشپ  اب  هارمه  دامن ؛ رهشوب  لیوحت  مکحم  بسانم و  یدنب  هتسب  رد  ار  الاک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسالاک دأت  تفایرد و  زا  دعب  هامود  تخادرپ 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/13/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خروم 1401/04/12عبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنولا یهار  هس  رذگ و  رانک  هداج  یادتبا  هب  نازارط   ) تشر میدق  هداج   USO حرط هژورپ  یارجا  هب  تبسن  دراد  دصق  تکرش  نیا  هک  نیا  هب  رظن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهب مالعتسا  ذخا  اب  لایر ،  لک 3/669/300/000  دروآرب  غلبم  اب  هدش ،  هئارا  طیارشو  دانسا  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  رذگ "  رانک  هداج  هب 

ددرگ یم  توعد  مرتحم  تکرش  نآ  زا  هلیسو  نیدب  نیاربانب  .دیامن  مادقا  یلخاد  ربتعم  ناراکنامیپ  اب  دادرارق  دقعو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - نیوزق یامیسوادص  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون - )  نابایخ  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق -  رد  عقاو  هرادا  لیوحت   :: سردآ سردآ
نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس 

تارباخم یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیسوادص  نامزاس  یقرش  علض  نایزورون )  نابایخ  هر ( )   ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  : یناشن
اهدادرارق دحاو  تاکرادت -  هرادا  نیوزق -  هقطنم 

:2833652080و02833652711 نفلت  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796: سکف  :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Alcatel INT- IP-2  Daughter CardAlcatel INT- IP-2  Daughter Card ََََََ ناونع : : ناونع 1212

هداج هداج   USOUSO حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 21 ھحفص 11 
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نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/19/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایئزج  هام  هس  یط  دیدج  کرتشم  دادعت 25000  هب  رد 118  لغاشم  تبث  نیکرتشم  بذج  یبایرازاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 4.000.000.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  ینیمخ خ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: سردآ سردآ

02833659882 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010408 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ریت 1401   8 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 ریت 1401   15 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم ریت 1401عبنم  15 هبنشراهچ ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

5423425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتنآ تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 300,000,000 همانتنامض : غلبم  - 500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تایئزج تایئزج هام   هام هسهس   یطیط   دیدج   دیدج کرتشم   کرتشم   2500025000 دادعت   دادعت هبهب     1 181 18 ردرد   لغاشم   لغاشم تبث   تبث نیکرتشم   نیکرتشم بذج   بذج وو   یبایرازاب   یبایرازاب ناونع : : ناونع 1414

نتنآ نتنآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 21 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010407 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تعاس 00:00  ریت 1401   8 هبنشراهچ ،  - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 ریت 1401   14 هبنشهس ،

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم ریت 1401   14 هبنشهس ،  - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fusion Box دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 40.000.000 غلبم  لایر -  دانسا 500.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09125055403 هرامش  ییوهلا 81718555و  مناخ  راکرس   :: 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

دشاب5423299 لخاد  دیلوت  دیاب  الاک  تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  دراهو   NVRهتسب و رادم  هحفص 16)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدورو5423558 یاهریسم  رد  وردوخ  کالپ  تبث  تازیهجت  مالقا  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Fus ion BoxFus ion Box  دیرخ دیرخ 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 21 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nd9bm4ynkwcfv?user=37505&ntc=5423428
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423428?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ریارب  قطانم 4،2 و 5  حطس  رد  یضرع  یشک  طخ  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000016 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  ریارب  قطانم 4،2 و 5  حطس  رد  یضرع  یشک  طخ  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب یرادرهش   :: 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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  حرشب  تاصخشم 

1101090062000021 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم ریارب   ریارب   55 وو     4،24،2 قطانم   قطانم حطس   حطس ردرد   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1717

گنیکراپ گنیکراپ یمرها   یمرها دنبهار   دنبهار ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ 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 21 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2vahnmc6b7laf?user=37505&ntc=5423215
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ دنمشوه  بایدر  بصن  هیهت و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000057 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداد نایار  ادیو  ناروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایار  یتراجت  مان   TON 100 لدم وردوخ  دنمشوه  بایدر  الاک :  مان 

هاگتسد 41 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  هب  تفاسم  شیامیپ  دز و  تیعقوم  بایدر  هاگتسد  ینابیتشپ  بصن و  هیهت و  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقرهش یدورو  یاهریسم  رد  وردوخ  کالپ  تبث  تازیهجت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090738000004 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  سدق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب اتفا  زوجم  یاراد  ًامازلا  دیاب  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3114813113 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  راولب  سدقرهش  نارهت  ناتسا  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46831564-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ دنمشوه   دنمشوه بایدر   بایدر بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

یدورو یدورو یاهریسم   یاهریسم ردرد   وردوخ   وردوخ کالپ   کالپ تبث   تبث تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 21 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/grt6mna86dfk3?user=37505&ntc=5423331
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423331?code=37505
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینکن هجوت  دک  ناریا  هب  دوش  هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  تسویپ  تاصخشم  قبط  لرتنک  تیگ  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000046 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یدابا  رح  یاقا  هرامش 09121372238  اب  سانشراک  هرامشاب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5423220 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  هحفص 13)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دینکن دینکن هجوت   هجوت دکدک   ناریا   ناریا هبهب   دوش   دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط افطل   افطل تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ 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 21 ھحفص 16 
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش یریوصت -  تراظن  یاه  تیاس  رد  دوجوم  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  ریمعتو  یرادهگن  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد 
1101004449000068 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم اضما  ورهم  زا  سپ  لیمکت و  زین  ار  اهب  مالعتسا  هناماس ،  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  هناماس  رد 

.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  اضما  ورهم  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد حرش   حرش یریوصت -  -  یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه تیاس   تیاس ردرد   دوجوم   دوجوم تازیهجت   تازیهجت وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریمعتو   ریمعتو یرادهگن   یرادهگن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ ردرد  

2222
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vibration sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000329 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   BNC لدم نیبرود  لباک  یطابترا  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR ASSY-O2 یتراجت مان   E23 وسوم روتوم  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
تاطابترا هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-ANT24PT3 لدم  m 3 لوط  Cable N-type Male هکبش لباک  الاک :  مان 

ناماس شنادارف 
ددع 50 دادعت : 

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

رد ازجم  تروص  هب  یلام  / ینف داهنشیپ  هئارا  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  یلک  حرش  هدهاشم  تهج  دکناریا ، ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153183339 سامت (- تسویپ لیاف   ) هصقانم طیارش  یاضما  رهم و  - تکرش گربرس 

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

vibration sensorvibration sensor 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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) 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

هردناوید هرامش 12  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  الاک  تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  دراهو   NVRهتسب و رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004152000006 زاین :  هرامش 

هردناوید هرامش 12  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-X3500 لدم بش  رد  دید  تباث  زنل  اب  لسکیپاگم  تلاب 5  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیاب الاکو  لک  هرادا  سانشراک  دیئات  زا  سپو  دقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  بصن  مزاولو  دراه  هتسبرادم وNVRو  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا.دشاب  ناینب  شناد  تاسسوموضعو  تارباخم  تعنص  یاکیدنس  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  لخاد  دیلوت 

6615847768 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  تشپ  ناگدازآ -  نابایخ  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38728103-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38728103-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدورو5423558 یاهریسم  رد  وردوخ  کالپ  تبث  تازیهجت  مالقا  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

گنیکراپ5423220 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  هحفص 13)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دشاب دشاب لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت دیاب   دیاب الاک   الاک تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هریغو   هریغو دراهو   دراهو   NVRNVR وو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود 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 21 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8rp3a6ul64h6z?user=37505&ntc=5423299
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423299?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  تقرس  دض  برد  یشاک و  کیمارس -  گنس -  لماش  هردمرگ  رد  عقاو  زربلا  نکسم  داینب  ینوکسم  هژورپ  حلاصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ -  تاصخشم 

1101005258000089 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلاصلص دومحم   cm 2 تماخض  40x40 cm داعبا یلاصلص  روخ  تیرمرم  کالپ  گنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناوغرا تراجت  راشای  هدننک  هضرع  عجرم   ROMARIO یتراجت مان   C132 لدم  60x60 cm داعبا هداس  حرط  ینالسرپ  کیمارس  الاک :  مان 

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

هیمورا برد  کیلچ  ارودلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارودلآ  یتراجت  مان   116x218 cm داعبا یدالوف  سنج  لدم 3100020  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149778841 یتسپ :  دک  گنهرف ،  نابایخ  - نواعت راولب  - یناقلاط نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32547533-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32548077-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

تقرس5423297 دض  برد  یشاک و  کیمارس -  گنس -  لماش  نکسم  داینب  ینوکسم  هژورپ  هحفص 20)حلاصم  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم5423081 ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش 
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم 

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5423174 زاس و  هریخذ  یاههاگتسد  هارمه  هب  ( Main Frame (Z9,Z990 هاگتسد ود  ینابیتشپ 
طبترم یاهرازفا 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تقرس تقرس دضدض   برد   برد وو   یشاک   یشاک کیمارس -  -  کیمارس گنس -  -  گنس لماش   لماش نکسم   نکسم داینب   داینب ینوکسم   ینوکسم هژورپ   هژورپ حلاصم   حلاصم ناونع : : ناونع 2525

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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یاه5423219 تیاس  رد  دوجوم  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  ریمعتو  یرادهگن  ، ینابیتشپ
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش  یریوصت -  تراظن 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد5423158 تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  تسویپ  تاصخشم  قبط  لرتنک  تیگ  بصنو  دیرخ 
دینکن هجوت  دک  ناریا  هب  دوش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

گنیکراپ5423220 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  هحفص 13)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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