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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 20

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 26

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشود  33   هبنشود 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 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   147,900هکس , 000147,900 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 050 , 000141 , 050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد ,700220 سیئوس700, سیئوس کنارف   330کنارف ,200330 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,600248 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   91لایر , 99091 , 990

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 100 , 00052 , 100 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک , 10032 , 100

رایع رایع   1818 یالط   ,13,494یالط 00013,494, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ ,720382 نپاژ720, نپاژ نینی   دصکی   234,680234,680دصکی

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
((4343))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5454))

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

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

زا 66 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

( 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 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( 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  • --

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

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

زا 66 ھحفص 2 
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( 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  " ) 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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " 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 66 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003143000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512826 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار دوخ  یا  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، دراد  رظن  رد  نار  ــــ هت نا  ــ تسا یاه  نادنز  لک  هرادا  یهگآ : : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا 

نارهت  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یربهار ، دراد  رظن  رد  نار  ــــ هت نا  ــ تسا یاه  نادنز  لک  هرادا  تیلاعف : :  هزوح  یلک  حرش 

دیامن راذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یا 

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

، یزکرم کناب   IR220100004074013107865426 هرامش هب  ابش  باسح  هرامش  ه  ــ ید ب ــ قن هجو  یزیراو  ای  یکناب  هما  ــ تنا ن ـــ مض نیمضت :  تاحیضوت 
نارهت  ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا  یمومع  هجدوب  هدرپس  هوجو  زکرمتم  باسح 

10:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زارف یوک  دابآ  تداعس   ، 1983846171 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ، ، یربهار 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 66 ھحفص 5 
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تراجت کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا ـ  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش زور  ره  یلا 13  تعاس 8  زا  دانسا : تفایرد   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا زا 1401/05/03  لیطعت و  یاهزور  اه و  هبنشجنپ  زا  ریغ 

یرهشمه  :: عبنم زاعبنم ریغ  هب  زور  ره  تیاغل 13  تعاس 8  زا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل خیرات 1401/05/03  زا  لیطعت و  یاهزور  اه و  هبنشجنپ 

5513178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یرادهگن  ینابیتشپ و  روشک و  لاعف  یاهروتارپا  یمامت  زا  هب /  تراجت  کناب  یاه  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش 01854887  باسح  هب  لایر  غلبم 2.000.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - یزادرپراک هرادا  متفه -  هقبط  تراجت -  کناب  یسدنهم  تاکرادت و  روما  تیریدم  نامتخاس  یردنکسا -  باون و  نیب  یدازآ -  نابایخ  نارهت -  : یناشن  :: سردآ سردآ
یدمحا یاقآ  اهدادرارق 2  یسانشراک  هورگ 

66932201  - 66932204 :: نفلت :: iets.mporg.ir TEJARATBANK.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000365000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس  رد  یضارا  تریاغم  عفر  لیمکت و  یرامشزاب و  حرط  زا  هدش  ذخا  تاعالطا  دورو  کینورتکلا و  ویشرآ  یهدناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یتشهب  دیهش  راولب   ، 5715944494 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب یاه   یاه کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

هناماس هناماس ردرد   یضارا   یضارا تریاغم   تریاغم عفر   عفر وو   لیمکت   لیمکت وو   یرامشزاب   یرامشزاب حرط   حرط زازا   هدش   هدش ذخا   ذخا تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 33
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دابآ سابع  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094989000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513814 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه  هشقن  هیهت  رهش و  حطس  کالما  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ  سابع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییاوه هشقن  هیهت  یانب GIS و  رهش  حطس  کالما  یزیمم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,160,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآ سابع  یرادرهش  دابآ  سابع   ، 4674159949 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/05/03  هبنشود  زور  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/12 هبنشراهچ 

زورما نالیگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  دورو  قابطنا و   ، کالما یزیمم  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرادا دنور  لیهست  تهج  دوخ  یتاذ  فیاظو  ماجنا  یاتسار  رد  نالیگ  ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  تاعالطا  دورو  قابطنا و  کالما ، یزیمم  یمومع  ناوخارف 

طیارش و دجاو  هقباس ، اب  راکنامیپ  نعت  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یصوصخ  شخب  تیفرظ  زا  هدافتسا  روما و  یراپس  نورب  فده  اب  ناتسا و  هعبات  یاهرهش  روما 
.دیامن مادقا  یرادرب  هشقن  ای GIS و  یزاسرهش  هبتر  اب  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دات  دروم  کالما  یزیمم  هزوح  رد  تیحالص  یاراد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفرعم تسب  نب  یدعس  نابایخ  تشر  رهش  رد  عقاو  نالیگ  ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  یزکرم  نامتخاس   :: 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

ییاوه ییاوه هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   رهش   رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 44

تاعالطا تاعالطا دورو   دورو وو   قابطنا   قابطنا  ، ، کالما کالما یزیمم   یزیمم یمومع   یمومع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55
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زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4239/15/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/05/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ دهم   :: عبنم تعاسات 11عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514367 :: هرازه هرازه تعاس 13/30دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  زیربت  یرادرهش  ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ریز  طیارش  اب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم 

لایر دروارب 4/040/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 202/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یشابادخدک دجسم  یوربور  هیدوصقم ، نابایخ  تعاس ، نادیم  زیربت ، رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ

35535077-041 :: 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  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

800/11989 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرظتنم  دمحم  دیهش  تفن  رابنا  یکینورتکلا  تظافح  تشادهگن  یبتک  مالعتسا  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 1/548/080/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رظتنم دمحم  دیهش  تفن  رابنا  تاسیسات  ناهفصا  هاگشیالاپ  بنج  ناگدازا  نابوتا  رتمولیک 5  ناهفصا   :: سردآ سردآ

03138162575 :: 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

یهدناماس یهدناماس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس یموب   یموب رارقتسا ، ، رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

رابنا رابنا یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 77
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مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  ـ هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PID-000482 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/05/03هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BROUN OVS,ISOLATING BARRIER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  افرص  دش و  دهاوخ  ماجنا  مالیا  یمیشورتپ  تالماعم  یکینورتکلا  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

ددرگ  یم  تفایرد  یکیزیف 
همانتنامض هئارا  هب  زاین  یفیک  یبایزرا  هلحرم  رد   ) .دشاب هتشاد  ار  لایر  درایلیم  کی  نازیم  هب  هصقانم  رد  تکرش  هماتنامض  عیدوت  ییاناوت  تسا  مزال  رگ  هصقانم 

تسین )
لصاح سامت  نفلت  هرامش  اب  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  رتشیب ، تاعالطا  بسک  هب  زاین  تروص  رد  تسا .  هدمآ  هصقانم  دانسا  رد  هطوبرم  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 

دنیامرف 

مالیا  یمیشورتپ  تکرش  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ
مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبا ،  یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ ، مالیا ،

08432723948 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

08432723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1049-PHD-15139-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  اضاقت  قباطم  رتم  رپمآ  پیلک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا تازیهجت  تاعطق و  هورگ : 

:: 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

BROUN OVS, ISOLATING BARRIERBROUN OVS, ISOLATING BARRIER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

رتم رتم رپمآ   رپمآ پیلک   پیلک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99
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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 18هرامش  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 10عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513571 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت بونج  هناخ  هیفصت  لودم 5 و 6  نجل  شخب  یاه  پمپ  ونوم  روتور  روتاتسا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1/191/000/000  غلبم 

نارهت بونج  هناخ  هیفصت  ات 4  یاهدحاو 1  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
لایر  2/029/000/000 دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188409194 ربامن  88435961-021 :: 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

نارهت رهش  هقطنم 4  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  خروم 1401/5/1  زا  دانسا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513572 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب اهور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبط  بوبع و  یراذگدک  بالضاف و  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسش  یرتموئدیو و  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هطباض 677 

تکرش  یتایلمع  هدودحم  رد  دادرارق  غالبا  خیرات  زا  لاسکی  ارجا  تدم  - 
لایر هصقانم 11.949.797.700  دروآرب  غلبم  - 

لصا رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  رازگ  هصقانم  هدهع  هب  همانزور  یهگا  جرد  هنیزه  لایر -  نیمضت 828.493.931  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

نیالنآ نیالنآ تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ -- نجل نجل شخب   شخب یاه   یاه پمپ   پمپ ونوم   ونوم روتور   روتور وو   روتاتسا   روتاتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

اهور اهور بالضاف   بالضاف طوطخ   طوطخ یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   بوبع   بوبع یراذگدک   یراذگدک وو   بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 66 ھحفص 10 
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هنایمرواخ یزاگ  یاه  نیبروت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MIGT-206-29300063 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص  یفارگویدار  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هورگ : 

:: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هداس یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

کرا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514009 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ یگدولآ  صیخشت  دیربیه  رگشیاپ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.000.000  یکناب -  همان  تنامض  ای  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر  نیمضت 1.850.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو 

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

تکرش تسارح  رتفد  یقرش -  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نمهب -  راولب 29  زیربت -  یناشن  لیوحت   :: سردآ سردآ
هرامش 3 نامتخاس  یقرش -  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نمهب -  راولب 29  زیربت -  یناشن  هب  هصقانم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب 

04133382440 - 33382457 هناماس 02141934 -   :: نفلت :: setadiran.ir www.azarwater.ir iets.mporg.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

یتعنص یتعنص یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1212

بآبآ یگدولآ   یگدولآ صیخشت   صیخشت دیربیه   دیربیه رگشیاپ   رگشیاپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 66 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001091645000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کراخ  هریزج  قرب  بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 11 یروس -  تجح  نتابایخ  نارادساپ -  نابایخ  نارهت -   ، 1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/750 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  زا 1401/5/2   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  رد  لباک  یروآ  عمج  یبارخ و  عفر  یرون و  ربیف  یشکلباک  یدنبلصفم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1414

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   لباک   لباک یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم 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 66 ھحفص 12 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513049 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لق قآ  وفاک 04  نادرگرب  تیوقت و  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاکرادت هرادا  ناتسلگ -  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/62/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/04هرامش خیرات 1401/05/02  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/04عبنم  1401/05/04  - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513065 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/05دکدک   خیرات 1401/05/05  زا   - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشیمگ رد  یلامش  سفن  هجاوخ  میدق  هکبش  یزادنا  هار  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  ناتسلگ -   :: سردآ سردآ

32222020 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وفاک  0404 وفاک نادرگرب   نادرگرب وو   تیوقت   تیوقت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

میدق میدق هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار حرط   حرط یارجا   یارجا 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 66 ھحفص 13 
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هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/01  زا   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kermanshah.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمولیک دودح 22  ژارتم  هب   USO حرط لیصح  زکرم  یشله -  زکرم  ریسم  یرونربیف  لباک  یکاخ و ...  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب نیب  ینیمضت  کچ  ای  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ربتعم ، یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   543.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر   500.000 قاروا : هنیزه 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تارباخم 

اهدادرارق  دحاو  لوا ، هقبط  تارباخم ، یزکرم  نامتخاس  یروصم ، نابایخ  تارباخم ، هارراهچ  هاشنامرک ، دانسا : شورف   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  تکاپ : لیوحت 

37298444 37294879  - 37298484 :: نفلت :: TCI.IR KERMANSHAH.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

37295666 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12536049 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/09هرامش خیرات 1401/05/01  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/09عبنم خیرات 1401/05/09  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513258 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/10دکدک   خیرات 1401/05/10  زا   - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکناک عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: سردآ سردآ

32210099-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک وو ...  ...  یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

روتکناک روتکناک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ 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 66 ھحفص 14 
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ناتسرل ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/5/3   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lorestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/5/3   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا  ناتسرهش  رابدور  دس   USO2 زاف یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  1.776.897.000 دروارب :  غلبم 

لایر  1.776.897.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33353393 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12535808 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513263 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرجاج همرگ و  زکارم  ههام  شش  یبارخ  عفر  یرادهگن و  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USO2USO2 زاف   زاف یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

یبارخ یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 66 ھحفص 15 
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12535767 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/5/1هرامش  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتگیپ دروکر و  چپ  ربیف و  لصفم  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/1  تلهم   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513279 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( وفاک 93 تیوقت  ینابرق (  دیهش  نابایخ  یشکلباک  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتگیپ لیتگیپ وو   دروکر   دروکر چپچپ   وو   ربیف   ربیف لصفم   لصفم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

 ( ( وفاک  9393 وفاک تیوقت   تیوقت یشکلباک   ( ( یشکلباک راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12535115 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/1  تلهم   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513282 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش ناتسلگ  رهم  نکسم  یشکلباک  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05832210099 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12535278 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/09هرامش خیرات 1401/05/01  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/09عبنم خیرات 1401/05/09  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513284 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/10دکدک   خیرات 1401/05/10  زا   - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس ربیف  لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: سردآ سردآ

32210099-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشکلباک یشکلباک راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2424

وکسیس وکسیس ربیف   ربیف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 66 ھحفص 17 
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12537318 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513287 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  کرهش  زاف 4  یشکلباک  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یللملا نیب  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02/116-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  رثکادح  مود  تبون  پاچ  خیرات  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513524 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 8/30  سار   - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  لادون  زاس  هریخذ  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
purchase of storage equipment for IRIB

دیدمت لباق  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  رالد  هدرپس 14.697  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  ریغ Main Frame و  یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  یاه  هتشر  رد  هبتر 3  ندوب  اراد 

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  لاسرا :  :: سردآ سردآ

22166313 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشکلباک یشکلباک راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2626

purchase of s torage equipment for IRIBpurchase of s torage equipment for IRIB هصقانم   هصقانم دانسا   دانسا لادون   لادون زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727
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لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  دانسا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ms.dums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد ناتسرهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تنرتنیا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یرتسگداد  نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد  سامت :  تاعالطا  سردآ و   :: سردآ سردآ

88969737  - 02185193768  - 02141934  - 06142428219 :: نفلت :: 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

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/4/8هرامش زا 1401/3/28  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا دنویپ   :: عبنم لیوحت 1400/4/23عبنم  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cr1 دحاو یساسا  تاریمعت  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  - 

طوبرم یدنب  بانط  تایلمع  هژورپ و  رمتسم و  یاهرابنا  یالاک  یدوجوم  شرامش  یسرزاب و  یهدناماس ، الاک و  عیزوت  یفافص و  هیلخت  یراد ،  رابنا  تامدخ  هئارا  - 
نآ  هب 

هکبش  عیزوت  یاه  قاتا  هب  طوبرم  یرون  ربیف  یشک  لباک  تایلمع  یارجا  - 
 .. نزاخم یساسا  تاریمعت  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم  نویسیمک  کرادم  لاسرا   :: سردآ سردآ
یلصا هزاورد  بنج  دور -  دنورا  هیشاح  نادابآ -  : داهنشیپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن 

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  یاهنامیپ  روما  هاگشیالاپ - 

06153183338 :: نفلت :: setadiran.ir ABADAN- REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

06153264476 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

وو الاک   الاک عیزوت   عیزوت وو   یفافص   یفافص هیلخت   هیلخت یراد ،  ،  یراد رابنا   رابنا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا - - c r1cr1 دحاو   دحاو یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نآنآ هبهب   طوبرم   طوبرم یدنب   یدنب بانط   بانط تایلمع   تایلمع وو   هژورپ   هژورپ وو   رمتسم   رمتسم یاهرابنا   یاهرابنا یالاک   یالاک یدوجوم   یدوجوم شرامش   شرامش وو   یسرزاب   یسرزاب یهدناماس ، ، یهدناماس

2929
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

اه هنارای  یزاسدنمفده  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  ناوارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003141000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514279 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  اههنارای ) یزاسدنمفده  نامزاس   ) یتینما تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 88908018 ینابیتشپ  وی  رادا  روما  لک  هرادا  نایک پ 485  شناد  شبن ک  تشترز  عطاقت  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطسلف  نارهت خ   :: سردآ سردآ

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

:: 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

هکبش5512826 رازفا  تخس  رازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)یربهار ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تراظن5513046 متسیس  یرتویپماک و  هکبش  یرون  ربیف  تخاس  ریز  یارجا  هحفص 26)نیمات و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب5513178 یاه  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5514336 دورو  قابطنا و   ، کالما یزیمم  یمومع  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدناماس5514367 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  خروم 1401/4/7  زا  دانسا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  دانسا  تفایرد  زور  نیرخا  زا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا  تقو  نایاپ  ات  تاکاپ  خروم 1401/04/25 -  تعاس 13  ات  - 

5512838 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یروهمج  تسایر  یدربهر  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  هینبا  هبتر 5 

یرادرهش ود  هقطنم  رد  رهشنایک  رد  عقاو  ناملس  لاناک  لپ  لیردنه  میمرت  - 
لایر  هیلوا 3.931.365.186  غلبم  - 

زور هژورپ 30  یارجا  تدم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد  لایر -  هدرپس 196.568.260  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ع)  ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  سردآ  هب  یرادرهش  هقطنم 2  هنامرحم  هناخریبد  دانسا : لیوحت   :: 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

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

لوا تبون  دیدجت  ناوخارف  شیپ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  یهگآ 1401/5/3  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512847 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 10.725.438.596 

هام نامیپ 4  تدم 

هدرپس ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس  یزیر -  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  تیحالص  دات  یاراد  لایر -  هدرپس 536.271.930  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  تبون  ود  رد  یرازگرب  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  کناب  تسپ  دزن  یدقن 

رهش حطس  ناگنک  ردنب  رهشوب  سردآ   :: 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

لاناک لاناک لپلپ   لیردنه   لیردنه میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 3131

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3232
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/4  دانسا  عیزوت   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513052 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک  لوطب 2  جومروخ  روال -  روحم  تلافسآ  شکور  - 

رهشوب  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  رد  ینمیا  ظافح  ریمعت  بصن و  هیهت  -
ناتسراهب هدازماما -  هار  ثادحا  - 

یکناب همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  نیمضت  یربارت -  هار و  هتشر  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک  هرادا  یناریتشک  هارراهچ  یراولد  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب  فلا  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
هرادا تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

07733331281 - 3 :: نفلت :: setadiran.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

نارهت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/49/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هقطنم  یحاون 8،7،1  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  مالقا ، یرادهگن  ریمعت و  بصن ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هقطنم  یحاون 4،3،2  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  مالقا ، یرادهگن  ریمعت و  بصن ،

کی هقطنم  یحاون 10،9،6،5  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  مالقا ، یرادهگن  ریمعت و  بصن ،
یقرش 10،9،6،5،1 یحاون  رد  نیلولعم  تهج  رباعم  یزاسهب  یزاس و  بسانم  یسدنه ، حالصا  ییارجا  تایلمع 
یبرغ 8،7،4،3،2 یحاون  رد  نیلولعم  تهج  رباعم  یزاسهب  یزاس و  بسانم  یسدنه ، حالصا  ییارجا  تایلمع 

( کی هقطنم  رباعم  حطس  رد  یشک  طخ   ) یقفا مئالع  یارجا  هیهت و 
کی هقطنم  حطس  رد  ریسم  یزاسادج  تهج  ینتب  یزلف و  یاه  هدرن  بصن  هیهت و 

ای در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  هیاپ 5 -  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه.تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: region1.tehran.ir business.tehran.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

هدازماما هدازماما هار   هار ثادحا   ثادحا یظافحتسا - - یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن هیهت   هیهت روحم - - روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3333

یزاسهب یزاسهب وو   یزاس   یزاس بسانم   بسانم یسدنه ، ، یسدنه حالصا   حالصا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یکیفارت   - - یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع مالقا ، ، مالقا یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هقطنم )  )  هقطنم رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   یشک   یشک طخطخ    ) ) یقفا یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت نیلولعم   - - نیلولعم تهج   تهج رباعم   رباعم
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نیمار دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  یا -  هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اهیزوخ  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513623 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نینچمه رهش و  حطس  یتاغیلبت 683  یاهولبات  نیمار ،  هب  یناثالم  هداج  ریسم  رد  یتاغیلبت 5×10  یاهولبات  ثادحا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غلبم هب  هیلوا  دروآرب  اب  ار  نیمار  دیدج  رهش  یرهش  رباعم  نکاما و  یماسا  ریسم و  یامنهار  یاهولبات 

زا لاس 1401  یاهب  سراهف  ساسا  رب  لایر ، ) کی  وداتفه  ودصراهچ  رازه و  لهچ  ودصتفه  نویلیم و  ود  ودصشش  درایلیم و  هدزناپ  لایر ( ،  15/602/740/471
یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط 

 : نیمضت غلبم  یروهمج -  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  ای  تاسیسات  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   780.137.024

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...   300.000 دانسا :  شورف 

نامیلس دجسم  زاوها  هداج  رتمولیک 18  نیمار  دیدج  رهش   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبث  رتفد   02141934 یلخاد 122 -   06133915155 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمار دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513632 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نینچمه رهش و  حطس  یتاغیلبت 683  یاهولبات  نیمار ،  هب  یناثالم  هداج  ریسم  رد  یتاغیلبت 5×10  یاهولبات  ثادحا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غلبم هب  هیلوا  دروآرب  اب  ار  نیمار  دیدج  رهش  یرهش  رباعم  نکاما و  یماسا  ریسم و  یامنهار  یاهولبات 

زا لاس 1401  یاهب  سراهف  ساسا  رب  لایر ، ) کی  وداتفه  ودصراهچ  رازه و  لهچ  ودصتفه  نویلیم و  ود  ودصشش  درایلیم و  هدزناپ  لایر ( ،  15/602/740/471
یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط 

 : نیمضت غلبم  یروهمج -  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  ای  تاسیسات  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   780.137.024

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...   300.000 دانسا :  شورف 

نامیلس دجسم  زاوها  هداج  رتمولیک 18  نیمار  دیدج  رهش   :: سردآ سردآ

02141934 یلخاد 122 -   06133915155 :: 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

هداج هداج ریسم   ریسم ردرد     1010 ×× 55 یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3535

هداج هداج ریسم   ریسم ردرد     1010 ×× 55 یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3636
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050272000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513936 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  ختشون و  طخ  شلف و  شوقن -  میسرت  حلاصم و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینارمع  تیلاعف : هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,202,971,629 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   411,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لباب یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  تیالو - نادیم  لباب -  ، 4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  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

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

نارهت ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش حبص  تعاس 9   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ نیگن   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 9  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514028 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

1401074 بارس -  ناتسرهش  نوقلاش  دنک و  هزات  نیهم -  دنجیب -  یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم 1401075 -  هرامش  ناتسا  ییاتسور  یاهروحم  رد  تاقلعتم  لیردراگ و  یزاسهب  هیهت و  ریمعت و 

بارس ناتسا  رهش  زیقانآ  ناغ - ربا   - ناتفاب اجکنپ - قویا - یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 6  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  نها  هار  نادیم  زیربت   :: سردآ سردآ

02141934 :: 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

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف شوقن -  -  شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

....و ....و ییاتسور   ییاتسور یاهروحم   یاهروحم ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ یزاسهب   یزاسهب وو   هیهت   هیهت وو   ریمعت   ریمعت تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 3838
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سولاچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/8   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شراو  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514044 :: هرازه هرازه 14:30دکدک   تعاس :   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رویرهش  راولب 17  ییانشور  تازیهجت و  تایلمع  - 

ایرد ویدار  میدق  هاگتسیا  هچوک  ایرد  ویدار  لپ  - 

دروم یاه  تکرش  ای  ناگدننک  دیلوت  ای  تاسیسات  زاجم 5  هتشر  لایر -  هصقانم 3/000/000/000  رد  تکرش  همان  تنامض  ای  هدرپس  غلبم  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قرب دات 

یزکرم نامتخاس  رویرهش  نابایخ 17  سولاچ  رهش  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

یلخاد 220 اهدادرارق -  روما  دحاو  یلخاد 229   - 011-52223044 :: نفلت نفلت
نارمع دحاو 

WWW.SETADIRAN.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/1هرامش تعاس 10  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:30 ات 

ناجیابرذآ مایپ   :: عبنم اتعبنم خروم 1401/5/6  تعاس 8  زا  یرازگراب   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 8

5514045 :: هرازه هرازه تعاس 13:30دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرهش  رباعم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  هیهت و  - 

یئزج  ود  یشک  طخ  یارجا  - 
هقطنم حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  - 

هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  یاه  هنیزه  هیلک  حالص - ریز  عجارم  زا  مزال  هبتر  تیحالص و  یاراد  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  یقیقح و  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ 

لوا هقبط  هقطنم -  یرادرهش  نامتخاس  رلدهتجم -  هچوک  یادتبا  یراق -  لپ  ییابطابط -  همالع  راولوب  رد  عقاو  هقطنم  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ناحیروبا  هار  راهچ  یدازآ  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویدار ویدار لپلپ   راولب - - راولب ییانشور   ییانشور وو   تازیهجت   تازیهجت تایلمع   تایلمع ینارمع   ینارمع هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3939

یئزج یئزج ودود   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یرهش - - یرهش رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دوراتشن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ون هرجنپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمع ینف  دحاو  دروآرب  تاصخشم  اب  نادنورهش  تالضعم  عفر  تهج  رهش  حطس  ینارمع  یاه  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس ناهام  نداعم  عیانص و  یروآرف  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ن401/3 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/12هرامش خیرات 1401/05/02  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  هرامش 5  ندعم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرتویپماک و  هکبش  یرون  ربیف  تخاس  ریز  یارجا  نیمات و  یفیک -  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجریس ناهام  تکرش  مود  هقبط  گنهرف 2  کولب  یرگشدرگ  کناب  نامتخاس  رون  هچوک  شبن  گنهرفراولب  - دابا -  تداعس  نارهت -   :: سردآ سردآ

09131996251 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یکیفارت5512847 تازیهجت  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 20)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رابنا5512956 یکینورتکلا  تظافح  هحفص 8)تشادهگن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارمع نارمع ینف   ینف دحاو   دحاو دروآرب   دروآرب تاصخشم   تاصخشم اباب   نادنورهش   نادنورهش تالضعم   تالضعم عفر   عفر تهج   تهج رهش   رهش حطس   حطس ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

تراظن تراظن متسیس   متسیس وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دیدج تراچ 

یوضر 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناگیاب یدنب  هقبط  یاه  لیاف  تروصب  ) ناتسرامیب یاه  هدنورپ  قاروا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090865000049 زاین :  هرامش 

دیدج تراچ  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 400000 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ / دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  زاین  دروم  یناسنا  یورین  نیمات  زایندروم و  یفرصم  مزاولو  تازیهجت   ، اههاگتسد اه و  متسیس  هیلک  رارقتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  2611 یلخاد 32737011-051 هرامش اب  زاین  تروصرد  / دشابیمن ریذپناکما  لاسکی  زا  رتمکو  هاگشناد  لاور  قبط 

9155788869 یتسپ :  دک  حتفم 14 ،  یاهتنا  بالط -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2737011-0513  ، 32737011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32722322-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یناگیاب یناگیاب یدنب   یدنب هقبط   هقبط یاه   یاه لیاف   لیاف تروصب   تروصب )) ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ قاروا   قاروا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هربراک  هکبش 200  تینما  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101005496000039 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ربراک 200 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5513326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APKSWAP for 120 user نما تنرتنیا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003431000031 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   APKSWAP ناونع تنارتنیا  زا  تنرتنیا  یزاسادج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718155799 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  وردوخناریا ،  یگدنیامن  بنج  نارهت ،  مق  هار  دازآ  یادتبا  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36660001-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36656061-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هربراک   هربراک   2 00200 هکبش   هکبش تینما   تینما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4444

APKSWAP for 12 0  userAPKSWAP for 12 0  user  نما نما تنرتنیا   تنرتنیا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4545
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نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  تسا -  یمازلا  روتکاف  یراذگراب   - تسا هباشمدک  ناریا   - تیاس قاتا  لاوریاف  سسنیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003309000018 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 2 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 33320532-023 هرامش  کیتامروفنا -  هریاد  دیئاتزا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328847-023 :: 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 کرادم   کرادم قبط   قبط تسا -  -  تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف یراذگراب   یراذگراب  - - تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  - - تیاس تیاس قاتا   قاتا لاوریاف   لاوریاف سسنیال   سسنیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی هرود  یارب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  لماک  تینما  هخسن Corporate و  هربراک  سنسیال 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000130 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یزیزع دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هلاسکی هرود  یارب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  لماک  تینما  هخسن Corporate و  هربراک  سنسیال 100   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  الاک  دک 

.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هب  تمیق  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی هرود   هرود یارب   یارب شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لماک   لماک تینما   تینما وو     CorporateCorporate هخسن   هخسن هربراک   هربراک   100100 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4747
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسابع اضر  هزوم  لک و  هرادا  روسناسآ  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003133000056 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598774911 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  دشرا - هچوک  شبن  یهلا -  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز - ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88802595-021  ، 88805659-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805659-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسابع یسابع اضر   اضر هزوم   هزوم وو   لکلک   هرادا   هرادا روسناسآ   روسناسآ یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4848
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنیآ هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یتراجت مان  یرادا ) نویساموتا  ) نک یآ  راک  بسک و  یاهدنیآرف  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک ناریا  قبط.رازفا  مرن  ناشکهک  ناواک 

1101003366000032 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناواک هدنیآ  یسدنهم  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  نک  یآ  راک  بسک و  یاهدنیآرف  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا مرن  ناشکهک 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیرخآ هب  لوصحم  اقترا.تومیر  ای  رادیرخ  لحم  رد  ناگیار  ینابیتشپ  تامدخ  لاسکی.نامزمه  ربراک  هدافتسا.هدش 120  دیق  دک  ناریا  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ید نایاپ  دصرد   50 رویرهش نایاپ  دصرد  50: هیوست هوحن.لاسکی  تدم  هب  شیاریو 

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناواک ناواک هدنیآ   هدنیآ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   ICANICAN  یتراجت یتراجت مان   مان یرادا ) ) یرادا نویساموتا   نویساموتا )) نکنک یآیآ   راک   راک وو   بسک   بسک یاهدنیآرف   یاهدنیآرف تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع
دکدک ناریا   ناریا قبط.رازفا   قبط.رازفا مرن   مرن ناشکهک   ناشکهک

4949
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: 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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5514012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یمسر  همانزور  عماج  متسیس  ینامزاس و  لاتروپ  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001005000006 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  طبترم  یراک  هموزر  لاسرا  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  هئارا  تمیق ، داهنشیپ  رب  هوالع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: 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  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1042-PHD-15119-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزومآ یهاگشیامزآ و  تازیهجت  هورگ - 

:: 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

روشک روشک یمسر   یمسر همانزور   همانزور عماج   عماج متسیس   متسیس وو   ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5050

RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTORRESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5513753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148558 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لرتنک درب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/12/03 عورش :  خیرات 
1400/12/08 نایاپ :  خیرات 

1401/05/22 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5513536RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR هحفص 33)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لرتنک لرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 5252

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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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 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

5513019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - اوا امیس  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000327 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 9 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623376-021  ، 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

جنگ هعلق  ناتسرهش  یادهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوهآ 09162539462 یسر  مناخ 

1101093690000025 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  جنگ  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  هام  ود  تخادرپ  دوش  یم  هداد  تدوع  لاطبا و  تساوخرد  تریاغم  تروص  رد  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  سنج 

7894139484 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  نایسراپ  لته  زادعب  یولع  راولب  جنگ - هعلق   - نامرک جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391419-034  ، 43391525-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43391065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - اوا اوا امیس   امیس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5353

یناتسرامیب یناتسرامیب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454

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

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

5513041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  لاکیرتکلا  لاکیناکم و  تاسیسات  یفرصم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000058 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زربلا یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  لاکیرتکلا  لاکیناکم و  تاسیسات  یفرصم  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/79/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/04هرامش  : ات تلهم   1401/05/02  : زا تلهم   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/04عبنم  1401/05/04  - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513061 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/05دکدک    1401/05/05  - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رجقلا هب  تشدونیم  زکرم  یرون  ربیف  حرط  یارجا  تهج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020  : نفلت تاکرادت  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس لاکیرتکلا   لاکیرتکلا وو   لاکیناکم   لاکیناکم تاسیسات   تاسیسات یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  -INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FOR DCS SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا زاین  دروم 

1101091574000485 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   8port 10 Gigabit Ethernet لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FOR DCS SYSTEMINDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FOR DCS SYSTEM ناونع : : ناونع
.تسا .تسا زاین   زاین

5757
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یروهمج تسایر  داهن   :: 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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000173 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لودج  ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  تازیهجت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و   ، دشاب تساوخرد  قبط  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  روتکاف  شیپ 

.دشابیم یراک  هامکی  هدش  یرادیرخ  یالاک  باسح  هیوست 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12536061 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/09هرامش  : ات تلهم   1401/05/01  : زا تلهم   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/09عبنم  1401/05/09  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513257 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/10دکدک    1401/05/10  - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

USO 2 زاف ناتسا  حطس  یرون  ربیف  حرط  هیهت  روانش  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو دادعت   دادعت قباطم   قباطم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

USOUSO   22 زاف   زاف ناتسا   ناتسا حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط هیهت   هیهت روانش   روانش راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 5959
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12534983 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/05/01  تلهم   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/09  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513285 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/10  - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ولنارطم هب  ولنارچک  یسم  ربیف و  یشکلباک  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ  هقطنم  تارباخم  یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05832210099 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایضاقتم نیمات  اهاتسور و  زا  جراخ  لخاد و  قرب  یاه  هکبش  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005221000257 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنتسین هصقانمرد  تکرش  هب  زاجم  دنراد  ارجا  تسدرد  رتشیب  ای  هژورپ  هک 3  یناراکنامیپ  هدش  دیق  مالعتسا  مرف  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسم یسم وو   ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 6060

نایضاقتم نایضاقتم نیمات   نیمات وو   اهاتسور   اهاتسور زازا   جراخ   جراخ وو   لخاد   لخاد قرب   قرب یاه   یاه هکبش   هکبش یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6161
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000311 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاه  لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043215-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HWIC-2CE1T1 لوژام ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک   . دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک 

1101001463000012 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

متسیس دنیآرف  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   HWIC-2CE1T1-PRI لدم هنایار  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرفب لصاح  سامت  یلخاد 106  هرامش 087-33288519  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6262

HWIC-2CE1T1HWIC-2CE1T1 لوژام   لوژام ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 6363
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک عتارمو  اهلگنج  تاقیقحت  هسسوم  یلخاد  هکبش  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092484000146 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  روشک  عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  روشک  عتارمو  اهلگنج  تاقیقحت  هسسوم  یلخاد  هکبش  یرادهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هدش و  اضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  دادرارق  تامدخ و  حرش 

 : یتسپ دک  یزردوگ ، -  نابایخ  زانورس -  نابایخ  دازآ -  ورس  کرهش  رهشناکیپ -  یجورخ  رتمولیک 15 -  جرک -  نارهت  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1496813111

44787282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787288-021 :: 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

یریوصت5512921 تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دشابیم5513076 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  هربراک  هکبش 200  تینما  هحفص 26)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5513326APKSWAP for 120 user نما تنرتنیا  هحفص 26)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5513876 هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یسابع5513920 اضر  هزوم  لک و  هرادا  روسناسآ  یرادهگنو  هحفص 26)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک روشک عتارمو   عتارمو اهلگنج   اهلگنج تاقیقحت   تاقیقحت هسسوم   هسسوم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 66 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vpc5pfqtu46yz?user=37505&ntc=5513908
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5513908?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5512867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  رابنا  ژراش  تهج  جیرتاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000077 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 190 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  ساسا  رب  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000018 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   F40VA2605000000 لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   Vess A2600 زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناگزمره یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا رابنا   رابنا ژراش   ژراش تهج   تهج جیرتاک   جیرتاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس تیریدم   تیریدم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج کت  یکیفارت  درس  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یزیمآ و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005565000074 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رهش  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

اهب تسرهف  1 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهش ،  نیگشم  یرادرهش  نامتخاس  ماما -  نابایخ  رهش -  نیگشم  ناتسرهش  لیبدرا -  ناتسا  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5661711475

32522021-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520223-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باگرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shahrdari-gorgab.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهغارچ نینچمه  زبس و  یاضف  بآ  یاه  هاچ  ژاپمپ و  یاههاگتسیا  اهکراپ  اه  نامتخاس  لاکیرتکلا  تاسیسات  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یدنبنیذآ  یگدننار و  ییامنهار و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یئزج یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 6767

نینچمه نینچمه وو   زبس   زبس یاضف   یاضف بآبآ   یاه   یاه هاچ   هاچ وو   ژاپمپ   ژاپمپ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا اهکراپ   اهکراپ اهاه   نامتخاس   نامتخاس لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یدنبنیذآ   یدنبنیذآ وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ

6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب تحت  یروآ  لمع  ینتب 360 و  رایع  اب  یا  هربیو  ینیشام و  یسرپ  ینتب  لاد  ویناک و  وربآ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لحم رد  لیوحت  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1101005813000033 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  بارس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 20 تماخض  50x35 cm داعبا ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
لمآ نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   35x25 cm داعبا هچراپکی  ینوتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

ورشیپ نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  30x56 cm داعبا ینتب  لاد  کولب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
لمآ نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   50X80 cm داعبا ینتب  لاد  کولب  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12 عافترا  35x40 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راخب تحت  یروآ  لمع  ینتب 360 و  رایع  اب  یا  هربیو  ینیشام و  یسرپ  ینتب  لاد  ویناک و  وربآ و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لحم رد  لیوحت  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

5471875119 یتسپ :  دک  بارس ،  یرادرهش  سدق  هارراهچ  بارس  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229510-041  ، 43228167-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43225235-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هربیو   هربیو وو   ینیشام   ینیشام یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لاد   لاد وو   ویناک   ویناک وو   وربآ   وربآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مئامض  کرادم و  دانتسا  هب  هدایپ  نیرباع  روبع  لحم  یشک  طخ  هژورپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005769000029 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659855 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  درگتشهرهش  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222022-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44237565-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساملس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  زاجم  نارادیرخ  هب  مالعتسا  قیرط  زا  ار  ینتب  هلول  عاونا  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  رهشناملس  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050313000021 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهش  ناملس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 300 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

دابآ سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یکناب  شیف  ای  ههام  رابتعا 4  یاراد  یکناب  همان  تنامض  لایر ) 165,000,000  ) دروارب غلبم  دصرد  لداعمدیاب 5  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن هئارا  یرادرهش  باسح 0105650258006 

4671735646 یتسپ :  دک  رهش ،  ناملس  ناردنزام -   دابآ ،  سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54615008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54619889-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مئامض   مئامض وو   کرادم   کرادم دانتسا   دانتسا هبهب   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع روبع   روبع لحم   لحم یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7070

ینتب ینتب هلول   هلول عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 66 ھحفص 45 
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دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1165464 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:30هرامش  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12:30عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513557 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  هژورپ 6  یارجا  نامز  تدم 

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیهلا 20 هیهلا  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: 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

دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1163295 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12:30  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:30  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513569 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

12 هقطنم حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ریمعت و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یسمش  هام  هژورپ 9  یارجا  نامز  تدم 

.دشاب یم  زایتما  دصرد  دقن و 50  دصرد  تروصب 50  رابتعا  عون 

نامتخاس هینبا و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  یربارت - هار و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05131296223 نفلت :  هقطنم 12  یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا -  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: 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

حطس حطس رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 7373

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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دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513778 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7 حطس  رباعم  رد  یکیفارت  تازیهجت  ولبات و  بصن  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفه هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هار  راهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب   :: سردآ سردآ

05133441133 :: 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

دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/0713:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 09:00:001401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513810 :: هرازه هرازه :: 1401/05/0811:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7 حطس  رباعم  رد  یکیفارت  تازیهجت  ولبات و  بصن  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر دقاف  هبتر  لقادحیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  2

تفه  هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05133441133 نفلت :   :: 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

کیفارت کیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ولبات   ولبات بصن   بصن مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7474

حطس حطس رباعم   رباعم ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575

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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زیربت هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف لوا  فیدر  ینف 5  تاصخشم  یط  زیربت  یرادرهش  هقطنم 7  حطس  هدایپ  رباع  لپ  هاگتسد  یزیمآ 5  گنر  دزمتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101094565000022 زاین :  هرامش 
زیربت تفه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینمیا و مئالع  تسبراد و  ربالاب و  گنر و  زج  هب  یفرصم  مزاول  اذغ و  باهذ و  بایا و  دزمتسد و  هنیزه  تایئزج -  مامت  اب  لپ  یلک  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یداهنشیپ  تمیق  لک  عمج  رد  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروص  رد  هدوب و  راکنامیپ  هدهع  رب  ریاس  نارگراک و  همیب  هتخت و  یکیفارت و 

 ، زیربت برغبونج  یرادرهش  ، هشیدنا کرهش  یرتم  نابایخ 35 لوا  ، یزاسروتکارت لپ  یوربور  ، رهشرذآ - زیربت هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5197817358 یتسپ :  دک 

34249712-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34249752-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم  77 هقطنم حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع لپلپ   هاگتسد   هاگتسد   55 یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 7676

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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دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1164016 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش نایاپ  1401/05/02 ـ  عورش : نامز   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 12/30  دانسا :

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12/30   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514339 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیسدقا 33  یدورو  هیسدقا و  هیقداص -  عطاقت  یزاس  نمیا  حرط  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  یسمش  هام  ود  هژورپ  یارجا  نامز  تدم 

نارمع ینف و  یدنب : هقبط 

ناگیار  دانسا : هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریخ  دیدجت :

اه : هتشر 
هبتر دقاف  هبتر : لقادح  نامتخاس ـ  هینبا و  ناراکنامیپ -  . 1

هبتر دقاف  هبتر : لقادح  یربارت ـ  هار و  ناراکنامیپ -  . 2

تیاس  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا ، راولب  هدننک : رازگرب 

05131296223 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عطاقت عطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا حرط   حرط یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 66 ھحفص 49 
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زیدناش یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیدناش یرادرهش  تهج  تسویپ  کرادم  اهب و  مالعتسا  قبط  هرفن  یقرب 6 روسناسآ  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093148000030 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زیدناش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یراک  هموزر  ندومن  همیمض  تسادات و  دروم  تسویپ  دانسا  اهب و  مالعتسا  تاصخشم  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356135569 یتسپ :  دک  زیدناش ،  یرادرهش  یوضر 1 -  ردص  زیدناش -  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34283003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283006-051 :: 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

دهشم یسودرف  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 13 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ربتعم  یتناراگ   PEGASUS یلخاد ردیر  نودب   - PC3702 لرتنک سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000118 زاین :  هرامش 

دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایسآ هناماس  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PEGASUS هدنزاس عجرم   PUA-310 لدم  ID ددرت لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اسراپ سدنهم  سامت.دوش 38803248  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

زیدناش زیدناش یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط هرفن   هرفن 66 یقرب   یقرب روسناسآ   روسناسآ هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ   PEGASUSPEGASUS یلخاد   یلخاد ردیر   ردیر نودب   نودب  -  - PC3702PC3702 لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 66 ھحفص 50 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک سراپ  هقطنم  یدابم  جورخ  دورو و  لرتنک  تهج  یکرمگ  یتسارح و  یاه  تیگ  برد  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000293 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگنک سراپ  هقطنم  یدابم  جورخ  دورو و  لرتنک  تهج  یکرمگ  یتسارح و  یاه  تیگ  برد  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

ناگنک ناگنک سراپ   سراپ هقطنم   هقطنم یدابم   یدابم جورخ   جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک تهج   تهج یکرمگ   یکرمگ وو   یتسارح   یتسارح یاه   یاه تیگ   تیگ برد   برد ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 66 ھحفص 51 
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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 15 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(GATEWAT  ) یندب یسرزاب  بای  زلف  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498004134 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یایند هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهام  نما  یایند  هدنزاس  عجرم  نکسا  ایرآ  یتراجت  مان   A240p لدم یتظافح  یتینما  یسرزاب  متسیس  الاک :  مان 
ناهام نما 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم اقیقد " هناگادج و  تروص  هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و  طیارش  اضاقت و 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

(( GATEWATGATEWAT  ) ) یندب یندب یسرزاب   یسرزاب بای   بای زلف   زلف تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 66 ھحفص 52 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5513661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  یتسویپ  تاموزلم  هارمه  هب  یئوشک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000036 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  یتسویپ  تاموزلم  هارمه  هب  یئوشک  کیتاموتا  برد  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  رد  اددجم  لیمکت و  هظحالم ،  یتسویپ  لیاف  - یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  یتسویپ  تاموزلم  هارمه  هب  یئوشک  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت  ددرگ . 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 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

5513944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورفزا سپ  تامدخ  لاس و  لقادح 3  یتناراگ  اب  وردوخ  گنیکراپ  دنب  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000170 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  بصن و  لماش  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یتسویپ   یتسویپ تاموزلم   تاموزلم هارمه   هارمه هبهب   یئوشک   یئوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8282

شورفزا شورفزا سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   لاس   لاس لقادح  33   لقادح یتناراگ   یتناراگ اباب   وردوخ   وردوخ گنیکراپ   گنیکراپ دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5512898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003355000011 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورتیزیو زاس  هریخذ  هاگتسد  هتسبرادم و  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش تقد  یتسویپ  تاحیضوت  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516773368 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ،  ثاریم  لک   هرادا  ناتسرنه -  نادیم  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33033389-024  ، 33033387-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785054-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  ترارح  نازیم  شجنس  نیبرود  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000469 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نامیس   FK-CF-PTZ-3612-2-1Q-R1 ترارح هب  مواقم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  قباطم  ترارح  نازیم  شجنس  نیبرود  ملق  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188612-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5512915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یکشزپ  مولع  هاگشناد  کناب  ویب  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101090044000034 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   AS55-15 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگ  راب  یراک  هموزر  اب  هارمه  هناماس  رد  ار  روتکاف  شیپ  تسیاب  یم  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: 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

ترارح ترارح نازیم   نازیم شجنس   شجنس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  یرهش  یلخاد و  گولانآ  طوطخ  هلاناک  تاملاکم 30  طبظ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101003822000035 زاین :  هرامش 
رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ادرف هناماس  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ادرف  هناماس  نیهب  یتراجت  مان   Phoenix-DSR لدم تاملاکم  یلاتیجید  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد .  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن رارق  یسررب  دروم  یداهنشیپ  تمیف  نآ  تسویپ  مدع  تروص  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

.تسا هدننک  نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه 
تسیمازلا ود  تسویپ  یاهتنا  رد  جردنم  کرادم  هئارا 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: 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

یرهش یرهش وو   یلخاد   یلخاد گولانآ   گولانآ طوطخ   طوطخ هلاناک   هلاناک   3030 تاملاکم   تاملاکم طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 16 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تظافح  هتسبرادم  نیبرود  یاه  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000083 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ABC-2280E لدم ریغتم  زنل  یا FULL-HD و  هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  یلا 8 )  رکذت 5  تسویپ (  رد  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا   pdf بلاغ رد  یاه  لیاف 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: 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

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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ناگرزاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب اهتمیق  دشابیم .  دیرخ  طیارش  تساوخرد و  یتسویپ  لیاف  گرب  یاراد 2  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش هیارا  هدش  یراذگراب  یاه  لیایف 

1101050109000004 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناگرزاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
بایراف کینورتکلا  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  اتسیو  یتراجت  مان   VE10000EON لدم  KVA 10 ناوت  online double conversion عون  UPS الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5867147317 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ماما  نابایخ  ناگرزاب  رهش  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372712-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372112-044 :: 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

لیایف لیایف ساسارب   ساسارب اهتمیق   اهتمیق دشابیم .  .  دشابیم دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف گرب   گرب   22 یاراد   یاراد تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
 . . دوش دوش هیارا   هیارا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب یاه   یاه

8989
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  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 08 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  9906148001 اضاقت هرامش  هتسب ) رادم  نیبرود  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985002787 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  9906148001 اضاقت هرامش  هتسب ) رادم  نیبرود  الاک ( حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  لکد  یارجا  بصن و  لمح ،  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000046 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/03 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس لکد   لکد یارجا   یارجا وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000065 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D05ST20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B25ST30F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D15ST20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-6482Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  .دشاب  یم  دیرخ  دنیارف  زا  فذح  تکرش و  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست.دشاب  یم  هدنشورف 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5512921 تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 66 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ezbf35vltnr8d?user=37505&ntc=5513876
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5513876?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/8032 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 8:30عبنم  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5514310 :: هرازه هرازه - دکدک   خروم 1401/5/18 تعاس 10  یهیجوت  هسلج   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 9 ییاشگزاب 

ینمیا  تامازلا  اهردناتسا و  قباطم  متشه  هاگشیالاپ  تازیهجت  هب  یسرتسد  یزاس  نمیا  تهج   ACCESS WAY یارجا حلاصم و  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 63.446.832.090 

نآ یراذگراب  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 5  رد  لقادح  هینبا  هتشر  رد  ینامز  رابتعا  یاراد  تیلاعف  تیحالص  دات  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم نیمضت  داتس -  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت و  نامزاس  زا  ینامز  رابتعا  یاراد  ینمی  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  - داتس هناماس  رد 

لایر  3.173.000.000

هیولسع  رد  عقاو  متشفه  هاگشیالاپ  یاه  نامیپ  تامدخ  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  تامدخ  یرادا  نامتخاس  متشه  هاگشیالاپ  یاهزاف 20 و 21  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  رعشوب  ناتسا  یناشن 

07731319681 و 07731319201 - 3 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731319207 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5514310 هب  یسرتسد  یزاس  نمیا  تهج   ACCESS WAY یارجا حلاصم و  هیهت  یراذگاو 
ینمیا تامازلا  اهردناتسا و  قباطم  متشه  هاگشیالاپ 

هحفص 61) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

قرب5513225 بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 12)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

اهردناتسا اهردناتسا قباطم   قباطم متشه   متشه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ تازیهجت   تازیهجت هبهب   یسرتسد   یسرتسد یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج   ACCESS WAYACCESS WAY یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ینمیا ینمیا تامازلا   تامازلا وو  

9393
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(( 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 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یزاس  نگاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TWMC-06-140130295 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-04هرامش عورش 02-05-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5513446 شتآ  هحفص 62)مالقا  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( 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

هباشم5513112 دک  ناریا  ربتعم  یتناراگ   PEGASUS یلخاد ردیر  نودب   - PC3702 لرتنک یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناشن یناشن شتآ   شتآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9494
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  هحفص  ساسا 4  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 4  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  ددع  دادعت 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ 5 ءاضماو  رهم 

1101091471000057 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SYNOLOGY یتراجت مان  + DS1813 لدم هنایار  هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ءاضماو  رهم  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  هحفص  ساسا 4  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 4  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  ددع  دادعت 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  زاین 1401/05/15  نامز  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  دوش  هناماس  تسویپ  ددجمو 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5512898 رادم  نیبرود  هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5512921 تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5513499 هحفص  ساسا 4  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 4  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  ددع  دادعت 9 
ددرگ 5 ءاضماو  رهم  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک 

هحفص 62) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

شورفزا5513944 سپ  تامدخ  لاس و  لقادح 3  یتناراگ  اب  وردوخ  گنیکراپ  دنب  هار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

رهم رهم هدنشورف   هدنشورف طسوت   طسوت تسیاب   تسیاب یمیم   هکهک   تسویپ   تسویپ هحفص   هحفص   44 ساسا   ساسا ربرب   افرص   افرص الاک   الاک ملق   ملق   44 ناونع   ناونع تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   99 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
55 ددرگ   ددرگ ءاضماو   ءاضماو

9595
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5513162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسوپ لیاف  حرش  هب   msi هنایار روتینام و  سیک ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000082 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسوپ لیاف  حرش  هب   msi هنایار روتینام  سیک ،  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار وو   روتینام   روتینام سیک ،  ،  سیک ناونع : : ناونع 9696
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5513339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ تسویپ تسیل  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000193 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون ردنت  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم   FOXCON یتراجت مان   AT-5250 لدم یزادرپ  هداد  راکدوخ  نیشام  یس  یپ  ونان  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهب ینف  تاصخشم.دریگیمنرارق  یسررب  دروم  هدننک  نیمات  تمیق  تروصنیاریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  لیمکت و  تمیق  تسیل.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09364572325 .دوشیم ماجنا  هام  4 یط تخادرپ.دشاب  یناریا  یتناراگ  یارادای  یناریا  دیاباهالاک  ، تسا تسویپ  شورفزا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  طیارش 

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5512826 رازفا  تخس  رازفا و  مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)یربهار ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5512915 رادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5513162 روتینام و  هحفص 63)سیک ،  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5513326APKSWAP for 120 user نما تنرتنیا  هحفص 26)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5513339H/ تسویپ تسیل  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  هحفص 63)دیدجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5513493 - تسا یمازلا  روتکاف  یراذگراب   - تسا هباشمدک  ناریا   - تیاس قاتا  لاوریاف  سسنیال  دیرخ 
تسویپ کرادم  قبط 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرود5513804 یارب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  لماک  تینما  هخسن Corporate و  هربراک  سنسیال 100 
هلاسکی

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

HH// تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 9797
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراجت5513933 مان  یرادا ) نویساموتا  ) نک یآ  راک  بسک و  یاهدنیآرف  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب 
دک ناریا  قبط.رازفا  مرن  ناشکهک  ناواک  هدنیآ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک5514012 یمسر  همانزور  عماج  متسیس  ینامزاس و  لاتروپ  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 26)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدناماس5514367 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5512921 تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراظن5513046 متسیس  یرتویپماک و  هکبش  یرون  ربیف  تخاس  ریز  یارجا  هحفص 26)نیمات و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5513407 تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  لکد  یارجا  بصن و  لمح ،  هحفص 54)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

هباشم5513112 دک  ناریا  ربتعم  یتناراگ   PEGASUS یلخاد ردیر  نودب   - PC3702 لرتنک یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 66 ھحفص 66 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 21 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 11 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 8 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 17 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 13 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 10 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "bms" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "امنیت و حفاظت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "چشم الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تلفن کننده اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیغام دهنده الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دستگاه ذخیره ساز" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربینهای کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین های کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین حرارتی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین ترافیکی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 10 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)

