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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 ریت   ریت هبنش  2929   هبنش راهچ   راهچ 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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2525))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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  " ) 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 37 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

زا 37 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/025 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم :: 1401/05/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498646 :: هرازه هرازه 11دکدک   تعاس  - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  یناگیاب  یرتفد و  روما  یرگیشنم ، یسیون ، نیشام  لماش  یرتفد  یرادا و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 7/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  یتسپدک 6937170110 ، یتسپ 69361-144  قودنص  راوچ ، شخب  مالیا ، : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

2077-32912850-084 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5498824 هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ 
یریگ هزادنا  راشف و  لیلقت 

هحفص 4) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناگیاب یناگیاب وو   یرتفد   یرتفد روما   روما یرگیشنم ، ، یرگیشنم یسیون ، ، یسیون نیشام   نیشام لماش   لماش یرتفد   یرتفد وو   یرادا   یرادا تامدخ   تامدخ 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 37 ھحفص 4 
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ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ ینف /5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  خروم 1401/4/29  زا  دانسا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  یرادا 

تکلمم  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498626 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجردیهش ردنب  لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هصقانم 54.632.609.254  هیلوا  دروآرب  - 

هام راک 12  یارجا  تدم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تکرش و ...  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه هقبط  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد  تاکاپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر  نامیپ و  روما  نارمع  یسدنهم و  دحاو  ناگزمره  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب  رازگ : هصقانم  یناشن 

لک ریدم  رتفد  موس -  هقبط  لک -  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  ییاشگزاب :

07632123606 :: نفلت :: setadiran.ir www.shahidrajaeeportنفلت 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 158  :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498643 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  رتمیلیم  ات 3000  راطقا 200  رد  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتموئدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش ، هب  طوبرم  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباضو  WRC درادناتسا

لایر  دروآرب 36.513.863.400 
هام ارجا 18  تدم 

لایر هدرپس 1.825.693.170  دش - دهاوخ  ذخا  هصقانم  هدنرب  زا  یهگآ  هنیزه  تیحالص - یاراد  طیارش و  دجاو  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir abfaazarbaijan.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

ردنب ردنب لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

30003000 اتات     2 00200 راطقا   راطقا ردرد   بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتموئدیو   یرتموئدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وشتسش ، ، وشتسش هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رتمیلیم رتمیلیم
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: ع / یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498815 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر بالضاف  بآ و  یارب  یرتم  هلت  یقرب -  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، هیلخت و  لمح ، یریگراب ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 12.271.136.000 

هیلک : هصقانم رد  ناگدننک  تکرش  یهگا -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 614.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وضع هک  یناگدننک  تکرش  .دنشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  دنشاب  یم  روشک  لماعریغ  دنفادپ  نامزاس  اتفا و  یدربهار  زکرم  ناگدشدات  وزج  هک  ییاهتکرش 

تاکرادت هناماس  هنیزه  راشتنالاریثک و  همانزور  رد  جردنم  یهگآ  تبون  ود  هنیزه.دنشاب  یم  رادروخرب  یرتالاب  زایتما  زا  ربارب  طیارش  رد  هدوب  ناینب  شناد  تکرش 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هریغ  یسرزاب و  هنیزه  تلود و  یکینورتکلا 

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  ظفاح –  نابایخ  تشر -  : یناشن  :: سردآ سردآ

:: 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

یرتم یرتم هلت   هلت یقرب -  -  یقرب تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت وو   هیلخت   هیلخت لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک ـ  یبایزرا  اب  نامزمه  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

تاکرادت هناماس  رد  تاکرادت  هرامش  :: 01/1081001/م ـ  یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
2001001262000026 تلود : یکینورتکلا 

تیاغل خروم 1401/04/29  تعاس 8  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 18 

تانئاک  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  فلا :  تکاپ  لاسرا   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5498819 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9/30   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرتسگ رد  حلسم  یورین  طسوت  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  ورین  لاقتنا  طوطخ  تاسیسات و  نکاما  تینما  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 183/290/175/360  غلبم 

ناتسزوخ ناتسا  هرتسگ  رد  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  ورین  لاقتنا  طوطخ  تاسیسأت و  نکاما  : راک ماجنا  لحم 

لایر  نیمضت 9/164/508/768   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قح دمآرد  هوجو  زکرمت  مان  هب  هرامش 4001122004023175  هب  میسن  باسح  هجو  رد  یتنرتنیا  تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  لایر  دانسا 500/000  غلبم  دانسا : دیرخ 

هصقانم  دانسا  دیرخ  یارب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  رد  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یاهدمآرد  ریاس  باعشنا و 
تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  یمامت 

لقادح یلایر ) یدادعت و   ) دازآ تیفرظ  نتشاد  طرش  هب  تاطابترا  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  : روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  یدنب  هبتر 
تهج ییاناوت  عیزوت و  قوف  لاقتنا و  یاه  هکبش  رد  یرتم  هلت  یتارباخم و  یاهمتسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینف  ییارجا  قباوس  نتشاد  هصقانم ، دروآرب  لداعم 
جوسای نادبنگود و  ناگداش ، زمرهمار  کشمیدنا ، ای  لوفزد  رتشوش ، نامیلسدجسم ، ناهبهب ، هیدیما ، رهشهام ، نادابآ ، زاوها ، یاهرهش  رد  یتایلمع  یاههورگ  نیمات 

تسا یمازلا  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  امن  هناورپ  زین  و 
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 

یهگا لصا  هب  عوجر  ... 

هب یتسپدک 6136813956  یداصتقا 7698-3167-113 و  دک  یلم 1010098056 ، هسانش  هب  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  تاکرادت و  روما  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ -  راولب  زاوها -  : یناشن

یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  تفایرد :

1456 :: 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

قرب قرب تکرش   تکرش ورین   ورین لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   تاسیسات   تاسیسات نکاما   نکاما تینما   تینما نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092409000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:59هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5498824 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر  ناسارخ  زاگ  تکرش  یریگ  هزادنا  راشف و  لیلقت  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ زاگ  تکرش  یریگ  هزادنا  راشف و  لیلقت  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یوضر

لایر   802,814,706 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:30 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داشرا عطاقت  مایخ  راولب   ، 9185837755 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

skd-0102344 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5498833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 6  لتاکلآ -  نفلت  زکرم  یناسرزورب  رازفا  مرن  تراک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 1.825.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سدنهم 6 پ 18 شبن  سدنهم  داشرا خ  راولب  مایخ  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

:: 051-37047337 و 333 نفلت :: WWW.setadiran.ir www.shana.ir ICOFC.IR EOGPC.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

یاه5498824 هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ 
یریگ هزادنا  راشف و  لیلقت 

هحفص 4) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا وو   راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم یناسرزورب   یناسرزورب رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/30  هبنشجنپ  زور  زا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ  زور 

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنشجنپ  زور  رهظ  تعاس 12  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498187 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: دروآرب غلبم  ناشنهام ـ ) دورجیا و  دورناجنز ، ناجنز ، یاه  ناتسرهش   ) نز کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  یرادهگن  لوا : هصقانم  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  لیدعت ـ ) اب   ) لاس 1401 قرب  یورین  عیزوت  یرادهار و  هتشر  هیاپ  دحاو  یاهب  سراهف  دروآرب : یانبم  لایر ـ   27.098.185.660

لایر   1.354.909.283
: دروآرب غلبم  مراط ـ ) هدنبادخ و  هردمرخ ، هیناطلس ، رهبا ،  ناجنز ، یاه  ناتسرهش   ) نز کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  یرادهگن  مود :  هصقانم  . 2
: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  لیدعت ـ ) اب   ) لاس 1401 قرب  یورین  عیزوت  یرادهار و  هتشر  هیاپ  دحاو  یاهب  سراهف  دروآرب : یانبم  لایر ـ   26.796.016.960

لایر   1.339.800.848
، هار هتشر  هیاپ  دحاو  یاهب  تسرهف  دروآرب : یانبم  لایر ـ   49.816.503.949 دروآرب : غلبم  دور ـ  نیرز  رهش  یدورو  یزاسهب  هصقانم :) دیدجت   ) موس هصقانم  . 3

لایر   2.490.825.197 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم  لیدعت ـ ) اب   ) لاس 1401 نهآ  هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب 
ساجس ساجس -  یهار  هس  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  یزاسهب و  هصقانم ) دیدجت   ) مراهچ هصقانم  . 4

راصح یاتسور  تمس  هب  رادیق  یجورخ  یزاسهب  یلیمکت  تایلمع  مجنپ :  هصقانم  . 5
ناتسا  یتالصاوم  یاهروحمرد  ینف  هینبا  ریاس  گرزب و  یاه  لپ  یرادهگن  ریمعت و  مشش : هصقانم  . 6

جاغآ ) هرق  هندرگ  رادیق ( رهبا -  روحم  تلافسآ  یعطقم  شکور  یریگ و  هکل  تایلمع  یارجا  متفه : هصقانم  . 7
( یاچناخ هنادرگ   ) لیجنم مراط -  بانب -  روحم  تلافسآ  یعطقم  شکور  یریگهکل و  تایلمع  یارجا  متشه : هصقانم  . 8
بعشنم  یاه  هار  نادمه و  هدنبادخ ،  هیناطلس ،  روحم  تلافسآ  شکور  یعطقم و  یریگ  هکل  تایلمع  مهن ، هصقانم  . 9

بعشنم  یاه  هار  نیوزق و  ناجنز ، تیزنارت  روحم  تلافسآ  شکور  یعطقم و  یریگ  هکل  تایلمع  مهد : هصقانم  . 10
بعشنم  یاه  هار  هنایم و  نناجنز ، تیزنارت  روحم  تلافسآ  شکور  یعطقم و  یریگ  هکل  تایلمع  مهدزای : هصقانم  . 11

یناتسمز یرادهار  کمن  لیوحت  هیهت و  مهدزاود : هصقانم  . 12
یلفس  یبآ  راصح -  یهار  هس  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و  مهدزیس : هصقانم  . 13

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  زارحا  همانیهاوگ  مود : لوا و  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانرب تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  زارحا  همانیهاوگ  مهدزیس : مهدزای و  ات  موس  هصقانم 

یزیر 
تراجت ندعم و  تعنص ، نامزاس  زا  یرادرب  هرهب  تیلاعف و  هناورپ  مهدزاود : هصقانم 

رادهاز  نابایخ  قارشا ، خیش  راولب  ناجنز ، رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  افرص  تفایرد :

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  لحم  شیاشگ :

:: 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

وو زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   یزاسهب   یزاسهب رهش ـ  ـ  رهش یدورو   یدورو یزاسهب   یزاسهب نزنز ـ  ـ  کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن 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 :
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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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون 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

5498205 :: 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

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون 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

5498537 :: 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

هاچ هاچ هطوحم   هطوحم وو   هداج   هداج یزاسهب   یزاسهب وو   تمرم   تمرم هبهب   طوبرم   طوبرم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/05/05هرامش هبنش  هس  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم زورعبنم تعاس 12 )  ) یرادا تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشجنپ 

5498629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  ناتسوب  ییانشور  نیمات  تهج  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دودح 15.000.000.000  هیلوا  دروآرب 

هامود : دادرارق تدم 

هدهعب هصقانم  یهگآ  هنیزه  تخادرپ  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  .دشاب  یم  هدنرب 

:: سردآ سردآ

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 12  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 12  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498642 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 3  حطس  رباعم  تهج  یتلافسآ  یاه  هاگتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ ، رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 12.000.000.000  غلبم 

 - یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  هئارا  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج 

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادره  هناخریبد ش  لالب -  راولب  دیحوت -  نادیم  جرک -  لیوحت :  :: سردآ سردآ

02635892421 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.karaj.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

اهاه ناتسوب   ناتسوب ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات تهج   تهج مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم تهج   تهج یتلافسآ   یتلافسآ یاه   یاه هاگتعرس   هاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هدایپ ، ، هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/1  زا  دانسا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498644 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  هدش  دیق  طیارش  ریاس  لیذ و  تاصخشم  اب  یاه  هژورپ  هژورپ  یراذگاو  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یقوقح  صاخشا 

هرمیس  لپ  یکشوک -  باراد  دیهش  هندرگ  یریگ  هکل  دیدجت - 
ناهفصا  زردوگیلا  انزا  یریگ  هکل  دیدجت - 

تشدهوک  ینایرش  ریغ  یاهروحم  تلافسآ  شکور  دیدجت - 
وره  لپ  دابآ -  مرخ  یبونج  یدنبرمک  تلافسآ  شکور 

نانابش  هلم  هندرگ  دابآ  مرخ  روحم  تلافسآ  شکور 
یکشوک  دیهش  هندرگ  دیزاباب -  لپ  تلافسآ  شکور 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 16 و ... 

هار و هبتر 4  رتالاب  هبتر  تیحالص  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  دشاب ،  یربارت  هار و  هبتر 5  زاجم  تیفرظ  زا  رتارف  راکنامیپ  یداهنشیپ  تمیق  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یربارت 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  یتسپدک 6819613831  ولیس -  بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ -  مرخ   :: سردآ سردآ

:: 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

هغاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش خیرات  زا  یراک  زور  هصقانم 14  دنیآرف  یارجا  تدم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی زور  زا   . تفایرد هبنشکی 1401/05/09  - تیاغل   1401/04/26

هبنش 1401/04/29 راهچ  زور  ات   1401/04/26

زورما راگدای   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 19   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498689 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 9  سار   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یجورخ  یدورو و  حالصا  رباعم و  یراذگ  لودج  یزاسور ، هدایپ  تلافسآ ، : لماش یرهش  نورد  لقن  لمح و  دوبهب  هعسوت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 18/000/000/000  نازیم 

هام  نامیپ 2  تدم 

هرامش هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 900.000.000  غلبم  دناب -  هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد  طیارشلا  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح 

:: سردآ سردآ

:: 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

لپلپ یزاسزاب   یزاسزاب وو   ینایرش   ینایرش ریغ   ریغ یاهروحم   یاهروحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور هندرگ -  -  هندرگ یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو حالصا   حالصا وو   رباعم   رباعم یراذگ   یراذگ لودج   لودج یزاسور ، ، یزاسور هدایپ   هدایپ تلافسآ ، ، تلافسآ :: لماش لماش یرهش   یرهش نورد   نورد لقن   لقن وو   لمح   لمح دوبهب   دوبهب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1414

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

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

2001005265000178 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498728 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 3  حطس  رباعم  یتلافسآ  یاههاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ ،  رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم 3  حطس  رباعم  یتلافسآ  یاههاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ ،  رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 
یربارت هار و  هبتر 5  نیمضت :  تاحیضوت 

یدقن 
14:00 تعاس : 1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لالب راولب  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

ردنب5498626 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 4)ماجنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب5498819 تکرش  ورین  لاقتنا  طوطخ  تاسیسات و  نکاما  تینما  هحفص 4)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رباعم رباعم یتلافسآ   یتلافسآ یاههاکتعرس   یاههاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هدایپ ،  ،  هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  نیزرف  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  خسن  هدننک  عیمجت  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000309000026 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نوگراچ هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   DVD یرادا یلام  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  نیزرف  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  خسن  هدننک  عیمجت  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4153755645 یتسپ :  دک  نالیگ ،  نلتسا  یرادناتسا  - ملعم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33282200-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282201-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   نیزرف   نیزرف یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن خسن   خسن هدننک   هدننک عیمجت   عیمجت رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5498473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلپمآ - ددع 2 یتسد نفورکیم  - ددع وگ 4 دنلب  رسکیم - یتوص (  متسیسددع  یزیمور 40 سنارفنک  نفورکیم  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتارپارفن کی  هارمه  زور  ود  یارب  تاقلعتمابریاف )

1101004403000799 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

زور ود  یارب  تاقلعتمابریاف ) یلپمآ  - ددع 2 یتسد نفورکیم  - ددع وگ 4 دنلب  رسکیم - یتوص (  متسیسددع  یزیمور 40 سنارفنک  نفورکیم  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زیون  نودبدیاب  متسیسروتارپارفن  کی  هارمه 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تاقلعتمابریاف تاقلعتمابریاف یلپمآ   یلپمآ -- ددع ددع 22 یتسد یتسد نفورکیم   نفورکیم -- ددع ددع وگوگ  44 دنلب   دنلب رسکیم - - رسکیم یتوص (  (  یتوص متسیسددع   متسیسددع 4040 یزیمور   یزیمور سنارفنک   سنارفنک نفورکیم   نفورکیم هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
روتارپارفن روتارپارفن کیکی   هارمه   هارمه زور   زور ودود   یارب   یارب

1717
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رثوک ناتسرامیب   :: 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 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

5498487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رثوک ناتسرامیب  تخاس  ریز  هکبش و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000063 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رویرهش لوا  زا  دادرارق  عورش  - تسویپ رد  جردنم  یصاصتخا  طیارش   - رثوک ناتسرامیب  تخاس  ریز  هکبش و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدننک  تکرش  صخش  ای  تکرش  تاصخشم  کرادم و  - هام

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(MPA  ) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000021 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1818

(( MPAMPA  ) ) زاتمم زاتمم یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا و5498520 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتینما5498592 تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  قباطم  دراگینوی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000163 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم  لدم 4544150  زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یمس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دراگینوی دراگینوی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  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 17 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092688000026 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تفرعم تعنص  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WM-KC20N لدم  W 240 ناوت سنارفنک  نفورکیم  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515658874 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  داهج - خ  یرتسگداد - هارراهچ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91099223-077  ، 33333681-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333681-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دراه  مر  روتپادآ  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000317 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E831S2 هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

هامکی  زا  شیب  هیوست 
تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دراه   دراه مرمر   روتپادآ   روتپادآ تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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 18 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nexus 3048tp-1gx چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093907000163 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
nexus 3048tp-1gx چوس - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

nexus 3048tp-1gx چوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

nexus 3048tp- 1gxnexus 3048tp- 1gx  چوس چوس ناونع : : ناونع 2323

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرتشم تاسیسأت  متفه و  هاگشیالاپ  رد  هتعاس  تروص 24  هب  هیناث  رد  تیباگم  دناب 100  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هرامش 2 

1101096683000042 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/07 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  هچرتفد  رد  تنرتنیا " هدننک  نیمات  تکرش  طیارش  - " دنب 4-8  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  کرادم  رگید  هارمه   ISO 27001 ربتعم همانیهاوگ  تسیاب  یم  تنرتنیا  هدننک  نیمات  تکرش 

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

31311094-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس تروص  2424   تروص هبهب   هیناث   هیناث ردرد   تیباگم   تیباگم   100100 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2424
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیرتکلا  تروپ  لاکیتپا و 8  تروپ  تیگ 8 سراپ  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزادنا هارو  بصن  اب  هارمه  لحم  رد  لیوحت 
1101092003000077 زاین :  هرامش 

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تروپ   تروپ   88 وو   لاکیتپا   لاکیتپا تروپ   تروپ 88 تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هبهب   هجوت   هجوت اباب   ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه

2525
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000056 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5498470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ws-c2960X-24ts-lcisco تروپ وکسیس 24  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001008 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لاسرا  دات و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  دنشاب 2 - یم  تیولوارد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2626

Ws-c2960X-24ts - lc iscoWs-c2960X-24ts - lc isco  تروپ تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2727
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یبونج ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  الاک  دک 

.تسا یمازلا  هناماس  رد  ندومن  تسویپ  مالعتسا و  لاسرا  لیمکت و 
1101003756000042 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/FC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 2 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-816572 لدم  TB 1/92 تیفرظ  SSD SAS 12G RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 6 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   PEB-10G/57840-2S لدم هنایار   G 10 یرون ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیسررس 1403/07  اب  هنازخ  دانسا  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  هدننک  نیمأت  طسوت  تسویپ  هدش  دأت  مرف  دقاف  هک  ییاهداهنشیپ  هب 

9719873336 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  یدابع  یادهش  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213502-056  ، 32227103-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220028-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 scanner hamworthy یثرومه / رنکسا  /0146005 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا 

1101093202000355 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

میخف رتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   TATWAH PROXIMITY CARD یتراجت مان   5/5x8/5 cm داعبا یسامت  ریغ  دنمشوه  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب ناگدننک  نیمات  دش  دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

دنتسه تیولوا  رد 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

scanner hamworthyscanner hamworthy یثرومه / / یثرومه رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 2929
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5498548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو نتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000097 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدنزاس  عجرم  ایرآ  نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-30.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگ  مالعا  یلک  تروصب  اهتمیق  دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هیلک  ینف  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هزور  سانجا 7 لیوحت   ) تسا یمازلا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5498581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  رازفا و  تخس  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001010 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیدنا ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8310W لدم لاکیتپا  میس  یب  سوم  میس و  یب  دیلک  هحفص  تس  الاک :  مان 

نطو
تس 123 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  تفایرد و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  تیولوا 2 - رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو نتنآ   نتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

هکبش هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3131

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

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000057 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخاس5498487 ریز  هکبش و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 14)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا و5498520 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتینما5498592 تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 3232
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کوهید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ لیاف  قباطم  ینوتب  ینابایخ  لودج 

1101005779000007 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  کوهید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا نوتب  نکسم و  هعسوت  یدنب  هتسب  دقاف   cm 35 عافترا  50x15 cm ینابایخ لودج  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ لیاف  قباطم 

9793114333 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ملعم -  راولب  کوهید -  رهش  سبط -  ناتسرهش  یبونج -  ناسارخ  ناتسا  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32842300-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32842494-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ینوتب   ینوتب ینابایخ   ینابایخ لودج   لودج .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000055 زاین :  هرامش 

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

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، ددرگ اضما  رهم و  تسیاب  یم  تمیق  دروآرب  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  تمیق 

 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تمیق ،  دوبن  تروص  رد 
 . تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش 

.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیکرت تروص  هب  درادناتسا  رتمیتناس  لقادح 4 تماخض  هب  داعبا 20*20  هب  لزاپاب  عبرمرتم  تحاسم 1500 هب  یراک  لزاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یکشمودرز )

1101050208000025 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  اراتسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 1500 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یکشمودرز  ) یبیکرت تروص  هب  درادناتسا  رتمیتناس  لقادح 4 تماخض  هب  داعبا 20*20  هب  لزاپاب  عبرمرتم  تحاسم 1500 هب  یراک  لزاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391943143 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یرادرهش  - یرادنامرف نادیم  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44822025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44822031-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیکرت یبیکرت تروص   تروص هبهب   درادناتسا   درادناتسا رتمیتناس   رتمیتناس 44 لقادح   لقادح تماخض   تماخض هبهب     2 020 ** 2020 داعبا   داعبا هبهب   لزاپاب   لزاپاب عبرمرتم   عبرمرتم 15001500 تحاسم   تحاسم هبهب   یراک   یراک لزاپ   لزاپ ناونع : : ناونع
(( یکشمودرز یکشمودرز ))

3535

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک تروص   تروص هبهب   تازیهجت   تازیهجت وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000013 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16GB FBD PC2-5300 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 48 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCFS801P لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

رتسگ فیط  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROWAN یتراجت مان   m 305 لوط  DUAL JACKET FTP لدم  outdoor CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 28 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   qrt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 42 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا یتایلمع  ای  ینف  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یدقن  ریغ  تروص  هب  ارجا و  زا  دعب  غلبم  تخادرپ 

دراد  زاین  ینابیتشپ  لاس  والط 2  یتناراگ  لاس  تازیهجت 5  هیلک 
ددرگ یم  بصن  ینف  یسررب  زا  دعب  کیفارت و  راینا  لیوحت  تازیهجت  هیلک 

دشاب یم  هباشم  تروص  هب  الاک  ناریا  یاهدک 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: 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  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5498440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لسکا  لیاف  قبط  تلاب ))  ددع  ماد 4  ددع  4 نیبرود ((  ددع  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030491000011 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رظن  دروم  تسارح  هرادا  هیدیئات  الاک )) - لیوحت  نامز  زا  هتفه  کی  دقن (( تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747668 یتسپ :  دک  فاوخ ،  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54223037-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54223037-051 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لسکا   لسکا لیاف   لیاف قبط   قبط تلاب ))  ))  تلاب ددع   ددع   44 ماد   ماد ددع   ددع 44 نیبرود ((  ((  نیبرود ددع   ددع   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 3737

یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت 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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یتینما تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093879000023 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ورین  رتسگ  ثادحا  یتراجت  مان   m 6 زیاس مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج   PO6 لدم یگدننار  ییامنهار و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

سراپ یورین  رتسگ  ثادحا  یسدنهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

ییافش هدازآ  هدننک  هضرع  عجرم   b6001 لدم  m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 8 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نایناریا زاجعا  نینط  هدننک  هضرع  عجرم   UPS PROSTAR یتراجت مان   AV3K لدم  KVA 3 ناوت یجراخ  یرتاب   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 4 عطقم حطس  یسم  هتشر  ناشفا 2  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   SUPERMICRO یتراجت مان   X8DTL-I لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TLSL2210WEB لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CONTROL LOCAL PANEL یتراجت مان   LCP-1-60 لدم  cm 40 قمع  cm 60 عافترا  cm 60 ضرع یلحم  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

تفاب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتینما تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7851617194 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  نادیم  ماماراولب  تفاب  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422111-034  ، 4242211-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42429236-034 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زاین  دروم  یالاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000309000028 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  زاین  دروم  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4153755645 یتسپ :  دک  نالیگ ،  نلتسا  یرادناتسا  - ملعم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33282200-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282201-013 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5498767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هناخباتک  لیوحت  لحم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ، یدقن هیوست  ، هباشم دک  ناریا..و  یناریا  نوتیارب  رآ  یو  ید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعلاطم یتسویپ  کرادم  یناریا  الاک  هیمورا 

1101005493000042 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  یقیقح  تسرپادخ  خرهاش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 21030  بشرد  دید  تیلباق  اب  یراوید  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یقیقح تسرپادخ  خرهاش  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا الاک  هیمورا  یزکرم  هناخباتک  لیوحت  لحم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ، یدقن هیوست  ، هباشم دک  ناریا..و  یناریا  نوتیارب  رآ  یو  ید  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعلاطم یتسویپ  کرادم 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  یزکرم  هناخباتک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یوربور  داشرا  نابایخ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715778141

33487210-044  ، 33464624-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33464624-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا و5498520 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا5498712 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 27)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

ردنب5498626 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 4)ماجنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نوتیارب نوتیارب رآرآ   یویو   یدید   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4040

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

یزادنا و5498520 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتینما5498592 تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

دراگینوی5498518 هحفص 18)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

تسویپ5498449 لیاف  حرش  هب  نیزرف  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  خسن  هدننک  عیمجت  رازفا  مرن  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخاس5498487 ریز  هکبش و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 14)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا و5498520 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتینما5498592 تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5498804(MPA  ) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  هحفص 14)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5498824 هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ 
یریگ هزادنا  راشف و  لیلقت 

هحفص 4) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لتاکلآ5498833 نفلت  زکرم  یناسرزورب  رازفا  مرن  تراک و  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

زا 37 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5498592 تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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