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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

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

140 1140 1 ریت   ریت   2828 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((88))

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 23 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 20

( 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 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 16

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

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

زا 23 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

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

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

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

زا 23 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشرقاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010905920000 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنش 1401/05/04هرامش هس  زور  تعاس 10  زا   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 19  تیاغل 

زایتما  :: عبنم هبنشود 1401/05/10عبنم زور  تعاس 19  زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  تعاس 10  تیاغل 

5494387 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13/30   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشرقاب یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت  یرادیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  لیذ  حرش  هب  رهشرقاب  یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت ، یرادیرخ  تایلمع  دراد  رظن  رد 

گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت  یرادیرخ ، تایلمع  هژورپ : مان 
لایر  35.000.000.000 یلایر : دروآرب 

طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.750.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم 

ناریا  داتس  هناماس  هب  هعجارم  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
یگنس رهش  یوربور  مق  نارهت  میدق 1  هداج  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا 

اهدادرارق روما  دحاو  یلام  روما  رهشرقاب  یرادرهش 

یلخاد 325  55203710 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یرادرهش یرادرهش گنیروتینام   گنیروتینام نلاس   نلاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن زیهجت   زیهجت یرادیرخ ، ، یرادیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 23 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت ـ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش تیاغل  خیرات 1401/04/28  زا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  رهظ  تعاس 16/30   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494596 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9  هبنش  زور   - 1401/05/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EM سیورس ماجنا  هاگتسیا -  ناتسا 740  تاسیسات  حطس  رد  یرتم  هللا  قیقد  رازبا  تازیهجت  اهولبات و  یرادهگن  نامیپ :) دانسا  قبط   ) هژورپ تاصخشم   ـ

هاگتسیا  تخاس 150  ریز  تازیهجت  یرادهگن  اه -  هاگتسیا 
یبونج  ناسارخ  ناتسا  حطس  تاسیسات  ارجا : لحم   ـ

یا  هیامرس  یراج و  تارابتعا  ینارمع -  تارابتعا  رابتعا : نیمات  لحم   ـ
لایر   12.198.320.900 لایر :)  ) دروآرب هیلوا  غلبم   ـ

هام   12 ارجا : تدم   ـ

دنراد  ار  هژورپ  یارجا  تهج  مزال  یگدامآ  هک  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   610.000.000 لایر :)  ) راک عاجرا  دنیآرف  نیمضت  غلبم 

همانیهاوگ روشک -  بالضاف  بآ و  یسدنهم  تکرش  برش  بآ  تاسیسات  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  هتسر  رد  هبتر 6  تیحالص  همانیهاوگ  زاین : دروم  یهاوگ  هبتر و 
، قرب عیانص  هنیمز  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هئارا  زوجم  یزیر ـ  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تیریدم  نامزاس  کیتامروفنا  تامدخ  هتسر  رد  هبتر 4  تیحالص 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  تمص ، ترازو  زا  نویساموتا  لرتنک و  کینورتکلا ،

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  تفایرد :  :: سردآ سردآ
( کی هرامش  نامتخاس   ) یبونج ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  تاسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب :

یلا 05632214752  8  - 322147350656 :: نفلت :: -http://setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.abfaنفلت تیاسبو تیاسبو
khj.ir

:: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا یاهرهش   یاهرهش رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو 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 23 ھحفص 5 
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 19:00   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خیراتعبنم هبنشکی  زور  تعاس 19:00   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب دیهش  ردنب  قرب  تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  ثادحا  هژورپ  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک - یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ت1400/574 :: م .  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یتعنصریغ  یتعنص و  یاه  نامتخاس  کیتاموتا  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت الاک و  نیمأت  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا زاگ  تفن و 

لاسکی تدم  لایر   128/700/000/000 دروارب غلبم 

لایر  نیمضت 6/435/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاگ تفن و  هتشر  رد  رتالاب  ای  5 و  هبتر

:: سردآ سردآ

32125420-061-06132121611 :: نفلت :: AOGC.ir -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

قرب قرب تسپ   تسپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا عماج   عماج هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ربرب   تراظن   تراظن هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، تازیهجت تازیهجت وو   الاک   الاک نیمأت   نیمأت یحارط ، ، یحارط 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 23 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092769000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494355 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

، میرک طابر  یاهناتسرهش  حطس  رد  نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  دورو  تهج  یناسرزاگ  تاسیسات  ضراوع و  تاعالطا  ندومن  هچراپکی  یرسک و  نیمات  یزاس ،  یموقر 
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  اهنآ  رامقا  سدق و  رهش  رایرهش ، درالم ،

دصتفه و  ) 750: هژورپ ءارجا  تدم  .دشاب 3 - یم  اهنآ  رامقا  سدق و  رهش  رایرهش ، درالم ، میرک ، طابر  یاهناتسرهش  حطس  رد   GIS READY هچراپکی هشقن  هیهت 
دشاب یم  یمیوقت  زور  هاجنپ ) 

یمیوقت زور  هژورپ 750  یارجا  تدم  لایر   115/000/000/000 دروارب غلبم 

نامزاس زا  یرادرب  هشقن  صصخت  هبتر 1  صصخت GIS و  هبتر 1  لقادح  کرتشم ،  یاه  صصخت  هورگ  رواشم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک یزیر  همانرب  تیریدم و 

اهدادرارق روما  کولب 7 ، مراهچ ، هقبط  هرامش 160 ، نامتخاس  کارا ، نابایخ  شبن  یلامشرهشناریا ، نابایخ  نارهت ، نارهت -  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

41934-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " 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

یرادرهش5494387 گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت  یرادیرخ ، هحفص 4)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GIS  READYGIS  READY هچراپکی   هچراپکی هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 23 ھحفص 7 
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/28هرامش حبص  تعاس 8  زا  دانسا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم رصع  یلا 6 

ندعم راگزور   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494290 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار  ییامنهار و  مئالع  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  یظافحتسا  هزوح  ارجا  لحم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 5.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشناریا  رهش  ناتسچولب -  ناتسیس و  ناتسا   :: سردآ سردآ
لک هرادا  هناخریبد 

3-05437220851 :: 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

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

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

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

2001001305000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5494332 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادیماباب  جوسای -  روحم  هثداح  ریگ و  فرب  هطقن  یزاس  نمیا  ضیرعت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نادیماباب جوسای -  روحم  هثداح  ریگ و  فرب  هطقن  یزاس  نمیا  ضیرعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   11,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

روحم روحم هثداح   هثداح وو   ریگ   ریگ فرب   فرب هطقن   هطقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ضیرعت   ضیرعت 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 23 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م/01/0111 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8  زا  یروضح  ریغ  یگدامآ  مالعا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 یلا   1401/5/1

ناهیک  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494522 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام  هاچ 299  هطوحم  هداج و  یزاسهب  تمرم و  هب  طوبرم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، یزیر نتب  یدالوف ، یاهراک  تسب ، بوچ  یدنب و  بلاق  یشک ، دنب  دودنا و  گنس ، اب  ییانب  تایلمع  یکاخ ، تایلمع  بیرخت ، تایلمع  ماجنا  تامدخ  رصتخم  حرش 

ثادحا نیاربمموئژ ، تخوس ، لادوگ  تمرم  لگبآ ، لادوگ  تمرم  رلس ، تمرم  هاچ ، هطوحم  تمرم  ینمیا ، تازیهجت  مئالع و  بصن  تسالاب ، ساسا و  ساساریز ،
دشاب یم  رظندم  یسرتسد  هداج  ریسم و  لوط  رد  ینتب  لپ  وربآ و 

راوها  یرتمولیک  رد 40  تامدخ  یارجا  لحم 
هام  نآ 2  ماجنا  تدم 

لایر دروآرب 27.887.339.248 

- یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  یربارت - هار و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  یاراد  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم 4.046.000 دانسا  دیرخ  یکناب -  همان  تنامض  ای  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردم  هرامش  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.394.366.962 

دشاب یم  یرورض  مزال و  لحارم  همه  رد  اه  تکرش  ناگدنیامن  هصقانم و  رد  تکرش  نایضاقتم  یارب  یلم  تراک  همان و  یفرعم  هئارا  نامزمه  لایر - 

هار و یاه  حرط  نامتخاس  ود ، کولب  یور  هبور  رد  عقاو  نایوگدنت ، عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها ، رد  تاصقانم  نویسیمک  رتفد  هب  یروضح  تروصب   :: سردآ سردآ
نامتخاس 

یور هبور  رد  عقاو  نایوگدنت ، عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها -  : سردآ رد  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هب  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت 
نامتخاس هار و  یاهحرط  قباس  نامتخاس  ود ، کولب 

:: نفلت :: NISOC.IR IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاچ هاچ هطوحم   هطوحم وو   هداج   هداج یزاسهب   یزاسهب وو   تمرم   تمرم هبهب   طوبرم   طوبرم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 23 ھحفص 9 
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یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تاصخشم  اب  ربراک  هلاس 130  کی  یزاجم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مانب  یکسرپسک  دیدمت  لانیجروا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091785000047 زاین :  هرامش 
یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هخسن 130 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  دشاب و  یمسر  تکرش  امتح 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک دیدمت   دیدمت لانیجروا   لانیجروا سنسیال   سنسیال 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 23 ھحفص 10 
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAF دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000016 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BARACUDA هدنزاس عجرم   BARACUDA یتراجت مان   WAF 960 لدم  web application لاوریاف الاک :  مان 

میعز کینورتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  لاوریاف  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  - 2

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WAFWAF  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرورض سامت  ) یتسویپ تسیل  قباطم  باودنایم  pc زکرم تاسیسات  یزاسونو  یزاسزاب  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یندمت 09146340080

1101001022000562 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر همانزور.همانساسا   ) تکرش کرادم  اب  تسویپ  قبط  یداهنشیپ  تمیق  تسیل  لیمکت  هارمه  هبواضماو  رهم  اب  دات  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  راکنامیپ  هدهعب  اصافمو  ینوناق  تروسک  هیلک  دوش  یراذگراب  هناماس  رد  ( .یراکنامیپ تیحالص   . ینمیا تیحالص  .

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33485120-044  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم   VIBXPERT II جنس شاعترا  زاین  دروم  تاقلعتم  رازفا و  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرب و هرهب  تکرش  تیاس  یور  رب  مق  یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم   VIBXPERT II جنس شاعترا  زاین  دروم  تاقلعتم  رازفا و  مرن  دیرخ  مالعتسا  دانسا 

یاقآ یلخاد 153  نفلت 021-88659600  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.تفرگ  رارق   http://tenders.sabaom.com یناشن هب  ابص  هاگورین  تاریمعت 
.دامرف لصاح  ناتساد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

pcpc زکرم   زکرم تاسیسات   تاسیسات یزاسونو   یزاسونو یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

VIBXPERT I IVIBXPERT I I جنس   جنس شاعترا   شاعترا زاین   زاین دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000051 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق کی  1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  دانسا  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-07731317247 نفلت ، مجنپ هاگشیالاپ  ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -FLOW COMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101096347000132 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  تسویپ  ریوصت  حرش و  قبط  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  - تسویپ ریوصت  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317247-077  ، 31317260-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسدرک ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

رتویپماک رتویپماک ولف   ولف 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 23 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nelz32z7wyfh5?user=37505&ntc=5494367
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5494367?code=37505
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151762 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاقلعتم اب   adev رزیالانآ رگشیامن  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/04 عورش :  خیرات 

1401/04/11 نایاپ :  خیرات 
1401/05/03 دیدمت :  خیرات 

:: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقلعتم تاقلعتم اباب     adevadev  رزیالانآ رزیالانآ رگشیامن   رگشیامن 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 23 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b2e2xxjddxffz?user=37505&ntc=5494744
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5494744?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سردم تیبرت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز یاهدحاو  اه و  هدکشناد  سردم و  تیبرت  هاگشناد  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یربهار  تاریمعت و  ، یرادهگن ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  قبط  هعومجم 

1101000015000077 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

)و رهش ناکیپ  ) یزرواشک هدکشناد  ، هعومجم ریز  یاههاگباوخ  ، سردم تیبرت  هاگشناد  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ نادزی   09127668927 سامت : هرامش  تسویپ  دادرارق  قبط  رون ) ناتسرهش  ) یعیبط عبانم  هدکشناد 

1411713116 یتسپ :  دک  رصن ،  لپ  دمحا -  لآ  لالج  نارمچ - عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82880000-021  ، 8288000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82883017-021 :: 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یربهار   یربهار وو   تاریمعت   تاریمعت ،، یرادهگن یرادهگن ،، سیورس سیورس 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 23 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zvacd4s8h25hr?user=37505&ntc=5494277
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق رد  امتح  دیرخ  تردق  هنازخ 002- دانسا  (- تسویپ قبط  دراوم  هیقب  -) رتم رادقم 10  ( یرتم هدزناپ  )SL-LC ربیف دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دوش هتشاذگ  روتکاف  شیپ  - دوش ظاحل 

1101004958000050 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   PC/SM- SX لدم  m 1 لوط  ST-ST دروک چپ  یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA

ددع 1 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد درادن .  دیرخ  تردق  ظفح  دانسا  - یدمحا یاقا  09133290835 دینک تروشم  سانشراک  اب  امتح   - 002 هنازخ دانسا  - تسا دیرخ  تهج  افرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتشاذگ  امتح  روتکاف  شیپ.تسا  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه.دوش  ظاحل  تمیق 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32658065-031 :: 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

نامرد5494436 تشادهب و  هکبش  یتشادهب  زکارم  زاین  دروم  بایغ  روضح و  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5494547WAF هحفص 9)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5494592pc زکرم تاسیسات  یزاسونو  یزاسزاب  تایلمع  هحفص 9)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرش5494600 قبط  دیرخ  (. یناریا یالاکابدیرخ  تیولوا  ) یبناج تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

SL-LCSL-LC ربیف ربیف دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 23 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k279vvhy7t4vr?user=37505&ntc=5494720
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5494720?code=37505
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  یظافحتسا  هزوح  ینف  هینبا  تیبثت  تهج  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000242 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشد نیرز  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکربا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  تسیل  قبط  لودج  گنس  ارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050205000045 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هوکربا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  تسیل  قبط  لودج  گنس  ارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8931649559 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825095-035  ، 32820531-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823097-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف هینبا   هینبا تیبثت   تیبثت تهج   تهج حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

لودج لودج گنس   گنس ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 23 ھحفص 17 
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دهشم هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494567 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هقطنم  حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ روما  لوا  هقبط  هقطنم 2  یرادرهش  یمیرک  دیهش  راولب  یادتبا  یلماعرح  راولب   :: سردآ سردآ

05131293314 :: نفلت :: ets.mashhad.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 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 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 2020

ییامنهار ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سامت هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09186501107

1101005547000022 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
یکیفارت هدنهد  رادشه  هدننک  هضرع  عجرم  کچوک  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یهجو  هس  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  رادقم  یزلف  سنج  لیطتسم  لکش  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   12x30 cm زیاس  cm 2 تماخض یبوچ  سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   15x15 cm زیاس  mm 3 تماخض سالگ  یسکلپ  سنج  قاتا  رد  رس  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   p04 لدم  m 1 زیاس مرگ  هزیناولاگ  سنج  یهجو  یگدننار 8  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   P01 لدم  m 3 زیاس ینهآ  سنج  یا  هلول  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

سامت 09186501107 هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167218-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 23 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sf9b98cd8yhfz?user=37505&ntc=5494717
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5494717?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یتشادهب  زکارم  زاین  دروم  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000034 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ملع و  یتراجت  مان  دیون  تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   ST- Face 120 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات مالقا و  لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 45  هیوست  رمشاک - تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  هطوبرم و  سانشراک 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نامرد نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش یتشادهب   یتشادهب زکارم   زکارم زاین   زاین دروم   دروم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2241220163490077 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هطوبرم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ 
1101003982000025 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2241220163490077 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هطوبرم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ 
دشاب یم  1403/08/21 دیسررس خیرات  اب  (001  ) یمالسا هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ 

6931189838 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  ییاضق  عمتجم  یرتسگداد -  نادیم  یدازآ -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248215-084  ، 32239082-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239082-084 :: 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

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا.هدش تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط  دیرخ  (. یناریا یالاکابدیرخ  تیولوا  ) یبناج تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشمدک 

1101093498003938 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  انروس  یتراجت  مان   IAP.SR.ND-E2430S لدم بش  رد  دید  تباث  زنل  اب  لسکیپ  اگم  ماد 4  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 

هاگتسد 1166 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط  دیرخ  (. یناریا یالاکابدیرخ  تیولوا  ) یبناج تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یلام  ینف و  ندرک  تسویپ.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.رابنادیسر  زا  سپ  هزور  30 یرابتعادیرخ.تسا

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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   11 دادعت   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

قیرح5494609 ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت الاک و  نیمأت  هحفص 5)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5494277 مالعا  یاه  متسیس  یربهار  تاریمعت و  ، یرادهگن ، هحفص 14)سیورس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5494577 یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  ثادحا  هژورپ  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  ناوخارف 
قرب تسپ 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ناریا.هدش ناریا.هدش تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد حرش   حرش قبط   قبط دیرخ   دیرخ (.(. یناریا یناریا یالاکابدیرخ   یالاکابدیرخ تیولوا   تیولوا )) یبناج یبناج تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشمدک   هباشمدک
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 23 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ylwfwyyccdjt5?user=37505&ntc=5494600
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5494600?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5494632VIBXPERT II جنس شاعترا  زاین  دروم  تاقلعتم  رازفا و  مرن  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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