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

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

140 1140 1 ریت   ریت   2525 هبنش   هبنش 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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 32 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  • 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

زا 32 ھحفص 2 
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( 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 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک ـ یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000003292000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   ـ هرامش 1401/04/25 هناماس : رد  ناوخارف  راشتنا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
: تیاس زا  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ 

داصتقا رصع   :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  دانسا  یراذگراب  تلهم  نیرخآ   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
: تیاس رد 

5485998 :: هرازه هرازه زوردکدک   حبص  تعاس 10  سأر  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس 

یناسنا عبانم  عماج  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت ، یحارط ، ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مادقا داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  ناوخارف  هب  توعد  تهج  طیارش  دجاو  نارواشم  یفیک  یبایزرا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

دیامن
یناسنا عبانم  عماج  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت ، یحارط ، هرواشم  تامدخ  دیرخ  ناوخارف : عوضوم  رصتخم  حرش   ـ

لاس  2 راک : ماجنا  نامز  تدم 
زکرمتم ) تروصب  روشک  یبونج  ردانب  یلامش و  ردانب  زا  معا  هعبات  درانب  هیلک  یزکرم و  داتس   ) یدرونایرد ردانب و  نامزاس  تامدخ : ماجنا  لحم 

(QCBS  ) تمیق تیفیک و  : رواشم باختنا  یرازگرب  شور 

هاگرد قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  داهنشیپ و  هئارا  ات  داهنشیپ  تساوخرد  دانسا  یفیک ، یبایزرا  دانسا  تفایرد  زا  رواشم  باختنا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیاس رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  تسا  مزال  طیارش  یاراد  یاه  تکرش  .دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

.دنزاس  ققحم  ناوخارف  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و 
.دنشاب هتشاد  ریز  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  رابتعا  یاراد  تیحالص  یهاوگ  تسیاب  یم  ناوخارف  رد  هدننک  تکرش  نایضاقتم 

هتشر رد  کیتامروفنا )  ) یزاجم یاضف  یلاعیاروش  هبتر  لقادح  تاحیضوت : 1 ـ  هبتر : یرتشم /  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر : رازفا /  مرن  هتسر :  ـ
.دش  دهاوخ  در  یضاقتم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  یم  نایضاقتم  یارب  هدش  مالعا 

بصن و شیارگ  اتفا  ینف  تامدخ  هزوح  رد  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رابتعا  یاراد  همانیهاوگ  تسیاب  یم  ناوخارف  رد  هدننک  تکرش  نایضاقتم   ـ
.دنشاب هتشاد  ار  اتفا  تالوصحم  ینابیتشپ 

یهگآ لصا  هب  عوجر  ... 

یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  مهدزاود  هقبط  تاسلج  نلاس  لحم  خساپ :  شسرپ و  هسلج   :: سردآ سردآ
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  اکالپ ، یدیهش ، نابایخ  یاهتنا  کدوک ، ناهج  هارراهچ  زا  دعب  یناقح ، دیهش  هارگرزب  کنو ، نادیم  امرفراک : هاگتسد  سامت  تاعالطا 

02184931 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزاس ، ، یزاس یموب   یموب دیلوت ، ، دیلوت یحارط ، ، ، ، یحارط ناونع : : ناونع 11

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/030 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم   VOIP اب طبترم  هتفرشیپ  یاه  سنسیال  نیمات  دیدمت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  360.000.000 یکناب :  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  ناراکددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

یعاجش یاقا   27370 :: 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

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

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

2000003292000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس مهدزاود  هقبط  تاسلج  نلاس  لحم  رد  خروم 1401/05/04  هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10  سأر  خساپ  شسرپ و  هسلج  تسا  رکذ  هب  مزال  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش  دهاوخ  رازگرب  یدرونایرد  ردانب و 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

ردانب نامزاس  کالپ 1 ، یدیهش ، نابایخ  یاهتنا  کدوک ، ناهج  هار  راهچ  زا  دعب  کنو ، نادیم  نارهت ،  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یدرونایرد و 

:: 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

VOIPVOIP اباب   طبترم   طبترم هتفرشیپ   هتفرشیپ یاه   یاه سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات وو   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 22

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزاس ، ، یزاس یموب   یموب دیلوت ، ، دیلوت یحارط ، ، یحارط 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 32 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

اپیاس وردوخ  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

د/1401 - 03 - 00 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CATIA V5/R20 رازفا مرن  اب  ار  دوخ  یاه  هژورپ  زاین  دروم  ( 3D  ) یدعب هس  و  ( 20  ) یدعبود یحارط  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Airic Saipa.comنفلت 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

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001024000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486341 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوک  مایپ  هدوزفا  شزرا  سیورس  ینابیتشپ  نیمات  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  کناب  هدننک :  رازگرب 

هاتوک مایپ  سیورس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   26,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  کالپ 247 ،  ابمومول ،  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،   ، 1445994316 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاشرافس هریاد  یناگرزاب ،  تنواعم  ییارجا ،  تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ،  هقبط  یزرواشک ،  کناب 

نایمکح 5489 یاقآ  بانج 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( 33DD  ) ) یدعب یدعب هسهس   وو   ( ( 2 020  ) ) یدعبود یدعبود یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

لوا تبون  الاک  - نیمات  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

002  / چ آ ک ت / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  قیرح ) نالعا  یزاگ  یاهروسنس  ددع  عومجم 125  رد  ملق  هسدیرخ   ) یمومع هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ( 2001093228000077)

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا   :: سردآ سردآ

یلخاد 23170  06152622273 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06152622683-06152620897 :: 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

( ماع یماهس   ) وراد زربلا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  رثکادح   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  یافطا  نالعا و  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  سنمیز و  دنرب  نالعا  قیرح  ءافطا  نالعا و   ) متسیس یزادنا  هار  بصن و  روظنم  هب  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا  یبایزرا و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

.دیامن مادقا  یتسد )  - راکدوخ تروص  هب 

یرجم  ناراکنامیپ  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تکرش ینوناق  تارغت  نیرخآ  یمسر و  همانزور  همانساسا ، تکرش ، تبث  یهگآ 

...و تیفیک  تیریدم ، یاه  هزوح  رد  یتفایرد  یاه  همان  یهاوگ  هنوگره  ای  راکنامیپ و  تیحالص  همان  یهاوگ 
هصالخ امرفراک ، مان  هژورپ ، ناونع  رب  لمتشم  نونک ) ات  لاس 1391  یادتبا  زا   ) هتشذگ لاس  رد 10  یمالعا  دنرب  اب  احیجرت  هباشم  هدش  ارجا  یاه  هژورپ  هموزر 

مالعتسا ماجنا  تهج  امرفراک  طبترم  رفن  سامت  هرامش  یفرعم  ارجا و  لاس  دادرارق ، غلبم  تحاسم ، تاصخشم ،
رد راک  هب  لوغشم  کیکفت  هب  راک  هقباس  یلیصحت و  کرادم  اب  تقو  مامت  لنسرپ  یماسا  تسیل  نینچمه  راکنامیپ ، تکرش  ینونک  ناریدم  صصخت  تاصخشم و 

راکنامیپ تکرش  ییارجا  دحاو 
هتشذگ لاس  رد 10  نایامرفراک  زا  یتفایرد  یبتک  همان  تیاضر 

راکنامیپ  تکرش  یلام  ییاناوت  دأت  رب  لاد  تادنتسم  کرادم و  هنوگ  ره  ای  یلایر و  رابتعا  یکناب  یهاوگ 

، اقیرفآ نابایخ  نارهت ، : سردآ هب  یروضح  تروصب  هدرشف  حول  کی  بلاق  رد  یتساوخ  رد  تادنتسم  لیوحت  قیرط  زا  ای  تکرش  لیمیا  قیرط  زا  لاسرا :  :: سردآ سردآ
نابایخ زربلا ،  یتعنص  رهش  نیوزق ، : سردآ هب  ناشیا  ماقم  مئاق  رتفد  ای  لماعریدم و  رتفد  هقبط 5 ، هرامش 3 ، کوان ، نابایخ  کدوک ، ناهج  هار  راهچ  هب  هدیسرن 

تیریدم رتفد  متشه ، تمکح 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@alborzdarouco.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا یزاگ   یزاگ یاهروسنس   یاهروسنس ددع   ددع   125125 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق هسدیرخ   هسدیرخ ناونع : : ناونع 66

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

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

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

2001001022000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486314 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا  بالقنا  عمتجم  عراش 2  زکرم  قیرح  ءافطا  تازیهجت  شزومآ  بصن و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمالسا  بالقنا  عمتجم  عراش 2  زکرم  قیرح  ءافطا  تازیهجت  شزومآ  بصن و  لمح ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1401/11/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یدورو 17  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486408 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PERSONAL H2S DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 78/000/0000/000 دروارب 

لایر نیمضت 3/900/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج ـ  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  رهشوب ـ  ناتسا   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم 

مانتبث 85193768 و 88969737 رتفد   41934-021 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

PERSONAL H2S DETECTORPERSONAL H2S DETECTOR 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 32 ھحفص 8 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 23/س/1400 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16  داتس : هناماس  رد  راشتنا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تعاس 16  ات  داتس : هناماس  رد  دانسا  راشتنا  نایاپ  خروم 1401/04/25 ـ 

خروم هبنش 

ناوج  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486064 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 8   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ بای  تهج  روباشین و  ماج و  تبرت  شیاپ  دنجریب ، بای  تهج  شیاپ و  یاه  تیاس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس   2001003051000014 هرامش :

.دیامن راذگاو  مویسرسنک  تروص  هب  ناگرگ  بای  تهج  روباشین و  ماج و  تبرت  شیاپ  دنجریب ، بای  تهج  شیاپ و  یاه  تیاس  لیمکت  دراد  رظن  رد 

لایر   560.000.000 راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  یفیک  یبایزرا  تکاپ  رد  زین  ار  ( HSE  ) ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  تسیاب  یم  نایضاقتم 

داتس  هناماس  دانسا : هئارا  تفایرد و   :: سردآ سردآ
نامزاس تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  رازگ : هصقانم 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت 

: ینف دحاو  89662529 و 02189662583 ـ  اهدادرارق : دیرخ و  هرادا   :: نفلت نفلت
02189661703 و 05131900940

www.setadiran.ir www.cra.ir :: 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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/28  زا  دانسا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  خروم 1401/5/6  زا  دانسا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا 

5486078 :: هرازه هرازه خروم 1401/5/18دکدک   تاکاپ ج  خروم 1401/5/18 و  فلا و ب  تاکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لکد ضیوعت   8  + زاف هژورپ   NEW تیاس هد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هب  لایر  غلبم 700.000  دانسا  تمیق  تکرش -  هجو  رد  ینیمضت  کچ  ای  یکناب و  ربتعم  همانتنامض  لایر  نیمضت 1.115.642.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  پاچ  هنیزه  تکرش -  مانب  دک 1534  جوسای  هبعش  تارداص  کناب  هرامش 0102574000005 

هقطنم تارباخم  ناتسلگ 13 - نابایخ  جوسای -  یناشن  هب  دمحاریوب  هیولیگهک و  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  : راذگ هصقانم  تکرش  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
تاکرادت هرادا  دمحاریوب -  هیولیگهک و 

ناتسلگ 13 نابایخ  جوسای  رد  عقاو  هقطنم  تارباخم  هناخریبد  : دانسا لیوحت 
سنارفنک نلاس  هقطنم  تارباخم  ناتسلگ 13  نابایخ  جوسای  ییاشگزاب :

0743322455 - 33230980  - 33227100-074 :: نفلت :: iets.mporg.ir www.tci.ir www.tckb.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07433223119 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ یاه   یاه تیاس   تیاس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1010

لکد لکد ضیوعت   ضیوعت   88  + + زاف زاف هژورپ   هژورپ   NEWNEW  تیاس تیاس هدهد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 32 ھحفص 9 
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سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5486133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  روحم  هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاهحرط  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.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

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486159 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارهزلا  ناتسرامیب  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  تشادهگن و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ارهزلا ناتسرامیب  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  تشادهگن و  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگشناد  ، 8179675111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاهحرط   یاهحرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

ناتسرامیب ناتسرامیب یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تشادهگن   تشادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ 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 32 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا  هارمه  هب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نطو یایمیک   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  ارجا و  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 60/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/450/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

نلاس ییاشگزاب  لحم  هناخریبد  دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد ، نادیم  کارا  ییاشگزاب  لیوحت و  لحم   :: سردآ سردآ
یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سنارفنک 

086-33245248: کارا مان  تبث  رتفد  سامت 02141934  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبانم5485998 عماج  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت ، یحارط ، ،
یناسنا

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عبانم5486225 عماج  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت ، یحارط ،
یناسنا

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نکاما5486274 هطوبرم  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 11)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاتوک5486341 مایپ  هدوزفا  شزرا  سیورس  ینابیتشپ  هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاوه ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 32 ھحفص 11 
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ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هیعالطا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راگزور  :: عبنم یهگآعبنم جرد  زا  سپ  هتفه  ود  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکرمگ  رد  یتیزنارت ..  یتادراو ،  یتارداص ،  یاهالاک  یرادرب و )...  هرهب  تیریدم  یتیکلام ،، یاه  لوکساب  نیزوت  تامدخ  ماجنا  دراد  رظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس هس  تدم  هب  دادرارق  دقع  اب  ینواعت ) یصوصخ و   ) یتلود ریغ  شخب  هب  ددرگ  یم  نعت  هراجالا  لام  تروصب  ینوناق  عجارم  طسوت  نآ  تمیق  هک  ار  روشک 

.دیامن راذگاو 

دنشاب هتشاد  ار  کرمگ  رظن  دروم  طیارش  لوبق  لایر و  غلبم 200٫000٫000٫000  هب  تادهعت  ماجنا  نسح  همانتنامض  ندرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 336 موس  هقبط  ناریا  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ

82992384 :: 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

زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش ات  خروم 1401/4/25  زا  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ریش بجع   :: عبنم تعاس 8عبنم ات  خروم 1401/4/29  تعاس 8  زا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5486017 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/05/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  یکیفارت  یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 12/000/000/000  هب  هیلوا  دروآ  رب  راهچ  هقطنم  هزوح  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  - 

هینبا .) ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد  لایر (  غلبم 600/000/000 
هصقانم رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 5/000/000/000  هب  هیلوا  دروآ  رب  راهچ  هقطنم  هزوح  حطس  رد  رباعم  یماسا  ولبات  بصن  یکیفارت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  - 

(. هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد   ) لایر غلبم 250/000/000  هب 
غلبم هب  هیلوا  دروآ  رب  راهچ  هقطنم  هزوح  حطس  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  ریمعت ،  - 

(. هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد  لایر (  غلبم 142/500/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و   2/850/000/000

هب یهگآ  پاچ  هنیزه  دوب -  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  نآ  تیلوئسم  هدوب و  یمازلا  اهتکرش  یارجا  تسد  رد  اه  هژورپ  یراک و  تیفرظ  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  اه  هصقانم  هدنرب  هدهع 

نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 4  یرادرهش  هناخریبد  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج ، راز  هلال  یدازآ ،  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  ییاشگزاب :

:: 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

یتیکلام یتیکلام یاه   یاه لوکساب   لوکساب نیزوت   نیزوت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه هژورپ   هژورپ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع 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 :
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486181 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشاک  - زنطن هاردازآ  هب  ناتسدرا  دورداب - تیزنارت  ینتنآ  روحم  رد  یلصفم  یرتم  ینتب 4  ظافح  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشاک  - زنطن هاردازآ  هب  ناتسدرا  دورداب - تیزنارت  ینتنآ  روحم  رد  یلصفم  یرتم  ینتب 4  ظافح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
48,077,840,250 یلام :  دروآرب 

لایر   2,404,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناتسدرا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

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

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

2001005140000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486189 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,402,357,500 یلام :  دروآرب 

لایر   1,971,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  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

تیزنارت تیزنارت ینتنآ   ینتنآ روحم   روحم ردرد   یلصفم   یلصفم یرتم   یرتم   44 ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

2001005140000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486192 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت  دیبسالگ و   ، یکیفارت گنر  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رنیت  دیبسالگ و   ، یکیفارت گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
46,267,800,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,314,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

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

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

2001005140000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486194 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب دیبسالگ  اب  هارمه  کیلیرکآ  یکیفارت  درس  گنر  اب  موادم ) لصتم و   ، بوانتم عطقنم و   ) یشک طخ  حلاصم و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماود  نورکیم و  کشخ 400  تماخض 

ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کشخ تماخض  اب  دیبسالگ  اب  هارمه  کیلیرکآ  یکیفارت  درس  گنر  اب  موادم ) لصتم و   ، بوانتم عطقنم و   ) یشک طخ  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ههام  ماود 12  نورکیم و   400
75,900,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,795,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ  ، ، یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

کیلیرکآ کیلیرکآ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   موادم ) ) موادم وو   لصتم   لصتم  ، ، بوانتم بوانتم وو   عطقنم   عطقنم  ) ) یشک یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ماود ماود وو   نورکیم   نورکیم   400400 کشخ   کشخ تماخض   تماخض اباب   دیبسالگ   دیبسالگ اباب   هارمه   هارمه

2020

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

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

2001005140000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486196 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  یرتم  یلصفم 4 ینتب  ظافح  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  یرتم  یلصفم 4  ینتب  ظافح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
56,562,165,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,829,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش تفایرد  1401/04/25 ـ  هناماس : رد  راشتنا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنش  هس  زور  تعاس 18  ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا  تیاس :

تلاسر  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  خیرات  زا  داهنشیپ : هئارا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنش  زور  تعاس 19  ات  هصقانم 

5486234 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 13/40   - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ  نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب هدایپ  نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  رصتخم : حرش   ) تامدخ یمومع  هصقانم  درادرظنرد  ناجریس  یرادرهش 

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001005674000036 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

نفلت 03441325077 اهدادرارق ـ  روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  اه : تکاپ  هئارا  رتشیب و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

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

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار تهج   تهج یرتم   یرتم یلصفم  44 یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت تهج   تهج اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

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

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

2001003469000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486274 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/08/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000178000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486283 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 ) دیدجت  تخس ( یس  جوسای –  روحم  یسرجوین ) ) ینتب ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دناب هار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,830,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/08/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدیمهف دیهش  نادیم  یبونج  علض   ، 7591977859 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

نکاما نکاما هطوبرم   هطوبرم تازیهجتو   تازیهجتو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2323

روحم روحم یسرجوین ) ) یسرجوین )) ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424
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ریشمار یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093725000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486296 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریشمار  جیسب  هارگرزب  طسو  دنلیآ  یزاسهب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  ریشمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یراذگ  شوپفک  هتخاس -  شیپ  لودج  بصن  یکاخ -  تایلمع  بیرخت -  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

یکناب  همانتنامض  تروصب  طقف  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/07/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رصع یلو  ریشمار خ   ، 6387118339 یتسپ :  دک  ریشمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

نانادبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050051000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5486421 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  دادرخ  نابایخ 15  یگنر  شوپفک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  نانادبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دشاب  ) یم  تسویپ  لیاف  ساسارب  دروآرب  یاه  متیا  هیلک  یبونج ((  دادرخ  نابایخ 15  یگنر  شوپفک  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,004,774,255 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,238,712 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/05/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماما .خ  نانادبآ -  یرادرهش  مالیا -  ناتسا   ، 6971653689 یتسپ :  دک  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  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

هارگرزب هارگرزب طسو   طسو دنلیآ   دنلیآ یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2525

نابایخ نابایخ یگنر   یگنر شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نکاما5486274 هطوبرم  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 11)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

نکاما5486274 هطوبرم  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 11)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسچولب ناتسیس و  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  لاس  کی  تدم  هب  یسانش  میلقا  یجنسناراب و  هاگتسیا  زا 160  یسانشاوه  یاه  هداد  شزادرپ  یروآ و  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004062000002 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  زجب  یلام  تامدخ  یبنج  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816153459 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  لک  هرادا  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294825-054  ، 33294814-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294817-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانش یسانش میلقا   میلقا وو   یجنسناراب   یجنسناراب هاگتسیا   هاگتسیا   160160 زازا   یسانشاوه   یسانشاوه یاه   یاه هداد   هداد شزادرپ   شزادرپ وو   یروآ   یروآ عمج   عمج 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 32 ھحفص 18 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5485958?code=37505
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سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یروآ  نف  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000085 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003270000036 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ربراک 27000 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاروش روحم  دیرگ  یاراد  حطس  ات 4  لقادح  هعومجم  ریز  نامزاس  دودحمان  دادعت  داجیا  ناکما  اب  یزکرم  داتس  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یروهمج  تسایر  داهن  یاتفا  یهاوگ  کیتامروفنا و  یلاع 

6615763661 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  بنج  ناتابکا  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33163713-087  ، 33163700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33160204-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروآ یروآ نفنف   تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

ناتسا ناتسا شرورپ   شرورپ وو   شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 32 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4nhtbf9myhpxq?user=37505&ntc=5486057
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ وردوخ  یور  بصن  تهج  یشاپبآ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  الاک  دک 

.دیشاب هتشاد  هژیو  هجوت  هدش  همیمض  تاصخشم  کرادم و  دانسا و  هب 
1101092544000733 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص راک  نیگنس  هدنزاس  عجرم   MON3000 لدم یناشن  شتآ  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیشاب هتشاد  هژیو  هجوت  هدش  همیمض  تاصخشم  کرادم و  دانسا و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رادیرخ  طورش  همه  شریذپ  هلزنم  هب  مالعتسا  رد  تکرش 

.دامن یراذگراب  یلام  ینف  تاداهنشیپ  هارمهب  هدومناضماورهم  ار  مالعتسا  یلیمکت  طیارش  ینف و  تاصخشم  تاخفص  تسا  مزال  رد  کلاذعم 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ وردوخ   وردوخ یور   یور بصن   بصن تهج   تهج یشاپبآ   یشاپبآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 32 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  تساوخرد  قبط  یرورپماد  یبوردوک  هاگتسد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکافو شورف  زوجم  هیارا  تدوع  دات  مدع  هباشم  دک  دنشورف 

1101001609001469 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کونز یایمیک  ردوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZENIT یتراجت مان  بایسآ  هاگتسد  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  یتسویپ  تساوخرد  قبط  یرورپماد  یبوردوک  هاگتسد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکافو شورف  زوجم  هیارا  تدوع  دات  مدع  هباشم  دک  دنشورف 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بارس ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  تشادهب و  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 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرورپماد یرورپماد یبوردوک   یبوردوک هاگتسد   هاگتسد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3131

یتفن یتفن داوم   داوم دربراک   دربراک زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ 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 32 ھحفص 21 
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خرچ 30ک  ددع 2* کینبرکزاگ 6ک  ددع 34* زاگوردوپ 6ک  ددع 69* زاگوردوپراد خرچ  50ک  ددع 4* زاگوردوپ یرتیل  12 ددع 25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  کینبرکزاگراد 

1101093617000181 زاین :  هرامش 
بارس هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 25 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 69 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 34 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 50 لوسپک یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 4 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 30 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 2 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه کینبرکزاگراد  خرچ  30ک  ددع 2* کینبرکزاگ 6ک  ددع 34* زاگوردوپ 6ک  ددع 69* زاگوردوپراد خرچ  50ک  ددع 4* زاگوردوپ یرتیل  12 ددع 25 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح 

5471854575 یتسپ :  دک  یلامش ،  یرهطم  نابایخ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222704-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222704-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 32 ھحفص 22 
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا تسویپ  مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپدادرارق  هنومنو  طیارش  ، تاحیضوت قباطم  ، هکبشویسپ تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخازجمروتکاف  شیپ  هئارازا.تسا 

1101004198000042 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... هکبش و تراک  هارمه  هب  چیئوس 38 یرونربیف  لوزام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000027 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   530FLR لدم هنایار  هکبش  چیئوس  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن دراو  ار  یلک  تمیق.دینک  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 3333

هنایار هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام 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 32 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروآ5486057 نف  تازیهجت  تاعطق و  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناگزمره یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یتعنص  کرهش  رد  رتمولیک   8/7 یبیرقت لوط  هب  رباعم  ییانشور  یلخاد  هکبش  عماج  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004148000008 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاجر ،  دیهش  ناتسرنه  یورب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  هاگدورف -  یهار  هس  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619719

33665351-076  ، 33677609-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675440-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش عماج   عماج یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 32 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6t3q5ccre7bk4?user=37505&ntc=5485956
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5485956?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآرز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتسا ورتکلا  گنر  هرمن 6  هیاپ  تسب  اب  هارمه  یرتم  هیاپ 3  رتم و  یلیم  تماخض 2  اب  یرهش  کیفارت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093049000008 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  دابآرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
فقس ات  یباسحیذ  باسح  زا  یدقن  تخادرپ  راد ،  هبل  هزیناولاگ  لیطتسم 50*33  عبرم 40*40  یتناس 60  عافترا  هب  ثلثم  یتناس ، رطق 60  هب  هریاد  - 

لایر  150/000/000
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هک  یتروص  رد  دش و  دهاوخ  هتفرگ  لیوحت  دابآرز  یرادرهش  برد  رد  هدش  رادیرخ  یالاک  دشابیم و  راتخم  ولبات  ندرک  دایز  ای  مک و  هب  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  مه  زا  کفنم  هدوزفا  شزرا  دصرد  لمح و 9  هیارک  هنیزه  باستحا  اب  دش و  دهاوخ  هداد  تدوع  دشاب  درادناتسا  دقاف 

 : یتسپ دک  دابآرز ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  دابآرز  رهش  هیئافص  شخب  یوخ - ناتسرهش  یبرغ -  ناجیابرذآ  ناتسا  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5845139616

36545630-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36545424-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هیاپ  33   هیاپ وو   رتم   رتم یلیم   یلیم   22 تماخض   تماخض اباب   یرهش   یرهش کیفارت   کیفارت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 32 ھحفص 25 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () دیبسالگ ) یا هشیش  یاه  هناد  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000058 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دیبسالگ دیبسالگ )) یایا هشیش   هشیش یاه   یاه هناد   هناد دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم رد  دیرخ  تاصخشم  ) رهشوب ناتسا  یلامش  یاهاتسور  رباعم  تهج  یگدننار  ییامنهار و  یاه  ولبات  مئالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یتسویپ 

1101004767000043 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هتساوخ  تازیهجت  دادعت  نینچمه  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515737715 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرادناتسا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31558488-077  ، 31558000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554577-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم تهج   تهج یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یقرب 15  هفرط  کی   LED یزاجم سیلپ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یدیشروخ 40  هفرط  کی   LED یزاجم سیلپ  غارچ 

1101001398000109 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  هدننک  هضرع  عجرم   1023N لدم یزاجم  سیلپ   Power LED هدنهد رادشه  غارچ  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 

یلخاد 169  025 37780426 سامت :  نفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: 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

LEDLED  یزاجم یزاجم سیلپ   سیلپ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5485967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یرادرهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  تازیهجت  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093066000001 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شیاپ هناماس  تازیهجت  دنمزاین  یرادرهش  نیا  جدننس ، یرادرهش  عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  هیغالبا  تسارح و  مرتحم  هرادا  تساوخرد  ربارب  - 

.تسا روآمازلا  اههدننکتکرش  یارب  اهزاین  زا  مادک  ره  دک  ناریا  مالعا  هک  هدیدرگ ؛ لاسرا  تاصخشم  تسویپهب  هک  دشابیم  یریوصت 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  257 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ لاسرا  جدننس  یرادرهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  تازیهجت  ینف  تاصخشم  تاحیضوت و  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربنق 09188749032 ا 

6618933684 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  میدق  نامتخاس   - دابآ کرابم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33566358-087  ، 3356358-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3356358-087 :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاقلعتمو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000327 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

MNA- اه نیبرود  دنربددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  مالقا  دادعتو  تاصخشمو  تسیل  ندید  تهجدشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هاگشناد  تسارح  دات  دشابیم  ههام  ات 5  تخاادرپ 3 هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  ناتسرامیب  رابنا  ردالاک  لیوحت  دشابیم  Sunell

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ---- هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4141

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 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

یوضر ناسارخ  یرادناتسا   :: 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  لیافرد  الاک  حرش  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151609736 یقارشا یاقآ  ینف : تساوخرد و  تاصخشم  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 

1101000215000024 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

بونج ردنت  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   SX 230 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   UX 523 لدم  GB 4 تیفرظ لاتیجید  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ریمض رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   DAEWOO یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DSL-43K5300 لدم  in 43 زیاس  SMART LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LW-125BK لدم  LCD و LED نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  لیافرد  الاک  حرش  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رادناتسا ی  ات  الاک  لمح  هنیزه 

09151609736 یقارشا یاقآ  ینف : تساوخرد و  تاصخشم  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 

9137953171 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  هارراهچ  راهب -  ارعشلا  کلم  راولب  یتعیرش -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38051120-051  ، 38051121-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38520020-051 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5486188 یافطا  نالعا و  راکنامیپ  ییاسانش  هحفص 6)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5486314 ءافطا  تازیهجت  شزومآ  بصن و  لمح ، هحفص 6)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لاتیجید لاتیجید ادص   ادص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد  -  - SMART LEDSMART LED  نویزیولت نویزیولت لاتیجید -  -  لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4242

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 " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ام همیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش هد  تدم  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا  رثکادح  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک یرادیرخ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هصقانم  طیارش  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  دراد  رظن  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یقوقح و ...  یقیقح و  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ام همیب "  یماهس  تکرش  هناخریبد  کالپ 9  کنو ،  نابایخ  کنو ،  نادیم  نارهت ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 1242  0218690 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

زاس5486187 هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 32)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یروآ5486057 نف  تازیهجت  تاعطق و  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5486291(3D  ) یدعب هس  و  ( 20  ) یدعبود یحارط  هحفص 4)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5486354 رادم  نیبرود  -- هنایار هکبش  اتید  هحفص 28)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا5486390 شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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