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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   44 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2020))

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

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

زا 31 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

زا 31 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( 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 31 ھحفص 3 

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


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یداصتقا هژیو  هقطنم  رد  عقاو  لوساس  ایرآ  رمیلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیولسع

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5516289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوساسایرآ رمیلپ  تکرش  رانیبو  طخرب و  سالک  یرازگرب  مرفتلپ  ناینب  شناد  یلخاد و  هدنهد  هعسوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طخرب سالک  یرازگرب  مرفتلپ  هنیمز  رد  رثوم  تایبرجت  هقباس و  یاراد  ناینب  شناد  یلخاد و  هدنهدعسوت  یاه  تکرش  زا  دوخ  یشزومآ  نیون  یاهیدنمزاین  عفر 

دیامن توعد  رانیبوو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09363232596-02185922932 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Sourcint@aryasasel.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانیبو رانیبو وو   طخرب   طخرب سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب مرفتلپ   مرفتلپ ناینب   ناینب شناد   شناد وو   یلخاد   یلخاد هدنهد   هدنهد هعسوت   هعسوت یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش یمومع   یمومع ناوخارف   ناوخارف 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 31 ھحفص 4 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g2k37un46vvas?user=37505&ntc=5516289
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5516050 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13/30   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

اهدادرارق روما  دحاو  یلام  روما  رهشرقاب  یرادرهش 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش یرادرهش گنیروتینام   گنیروتینام نلاس   نلاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن زیهجت   زیهجت یرادیرخ ، ، یرادیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 31 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fvxzmme9jvyfc?user=37505&ntc=5516050
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5516050?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003871000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516419 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هداد زکرم  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لباق  ) یزکرمکناب دزن  لیذ  هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  شیف  هئارا  تروص  نیا  ریغ  رد  ههام ، هس  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  ًاحیجرت  نیمضت :  تاحیضوت 

.روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدرپس  مان  هب  ناریایلم ) کناب  بعش  یمامتردتخادرپ 
هسانش 908102500100000000000000000082  IR190100004001004506370074 و  ابش هرامش 

10:00 تعاس : 1401/08/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  ارسشناد - ناتسراهب -  ، 1149943141 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5516206 هناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرازگرب5516289 مرفتلپ  ناینب  شناد  یلخاد و  هدنهد  هعسوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یمومع  ناوخارف 
رانیبو طخرب و  سالک 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5516346 دروم  تازیهجت  ریاس  هکبش و  تحت  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یگیفارت5516652 تازیهجت  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 6)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش5516050 گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت  یرادیرخ ، هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 31 ھحفص 6 
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ریش بجع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یم  فذح |  یهگآ  فیدر  زا  لایر  هیلوا 2/850/000/000 دروآرب  اب  راهچ  هقطنم  هزوح  حطس  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  ریمعت ، هژورپ  یکیفارت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

نارهت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 4/1401/93 م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  هد  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  هلیسونیدب  دیامن ، راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  روما  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمعب  توعد  هصقانم  رد  تکرش 

هقطنم 4 حطس  رباعم  هکبش  یکیفارت  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  یزاس و  نمیا  تهج  یکیفارت  تازیهجت  عاونا  دیرخ 
لایر  هیلوا 14.000.000.000  دروآرب 
یسمش  هام  تامدخ 12  ماجنا  تدم 

هقطنم 4 هدودحم  تامدخ  هئارا  لحم 

هب دشاب و ...  یم  یرورض   HSE_MS تامازلا تیاعر  انمض  دشاب -  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  لایر -  هدرپس 700.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

دحاو مود ، هقبط  هقطنم 4 ، یرادرهش  نامتخاس  یناخرهاط ، دیهش  نابایخ  شبن  ماگنه ، نابایخ  تلاسر ،  نادیم  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

:: 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

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ریمعت ، ، ریمعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 44

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم هکبش   هکبش یکیفارت   یکیفارت زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دابآ سابع  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف لوا  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش : ناوخارف دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/19 هبنشراهچ 

قرش  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  تعاس 15   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516206 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  تعاس 10   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه  هناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هووووا هرامش  هب  یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، ناوخارف  دراد  رظن  رد 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001090765

 . دوب دهاوخ  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دابآ  سابع  یرایهد  مانب  یر  گرزب  رازاب  هبعش  یزرواشک  کناب  دزن  باسح 923323092  هرامش  هب  لایر  نیمضت 802.798.000  غلبم 

کالپ 35 یبویا  نابایخ  دنبقالع  دابآ  سابع  نارواخ  هداج  ع )  ) اضر ماما  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

1-36675350 :: 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

رهگ لگ  هقطنم  تیریدم  نارمع و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  هقطنم  گنهرف  رگنهآ و  ناگدننار ، نارگراک ، رباعم  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  یشک ، طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/393/465/881  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا ای  یربارت  هار و   5

رقتسم گنیدله  یاه  نامتخاس  رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  زاریشلا ، ناجری -  روحم س  هداج  رتمولیک و  ناجریس -  : تاداهنشیپ دانسا ، لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
رهگ لگ  هقطنم  تیریدم  نارمع و  هعسوت ، تکرش  اه  کولب  هپت ، رب 

یدرولب یاقا   09131420642 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف تخاسریز   تخاسریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه هناوخ   هناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

گنهرف گنهرف وو   رگنهآ   رگنهآ ناگدننار ، ، ناگدننار نارگراک ، ، نارگراک رباعم   رباعم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع یشک ، ، یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 77

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516562 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یظاحتسا  هزوح  رد  ینمیا  ظافح  ریمعت  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,237,055,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,020,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن لح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک -  هار  راهچ  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یا  هداج 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/20/ن و 1401/21/ن و 1401/22/ن یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم شیور   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516647 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ نسح  هشمار  روحم  مود  دناب  نارفک و  نادیم  لیمکت  هنزرو و  هیژا -  روحم  تلافسآ  شکور  هینبا و  یزاسهار و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لگدیب نارآ و  دابآ  ییحی  رباعم  ییانشور  - 

دابآ فجن  رباعم  ییانشور  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابآ تداعس  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

03136681068 :: 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

یظاحتسا یظاحتسا هزوح   هزوح ردرد   ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   هینبا   هینبا وو   یزاسهار   یزاسهار ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 31 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z24626t7l7aww?user=37505&ntc=5516562
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5516562?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sh4yebuzps63q?user=37505&ntc=5516647
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5516647?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001048000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516651 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددع ود  ناغماد  ( دورهاش ،  نانمس ،  یتعنص  یاهکرهش  یدورو  یولبات  یارجا  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راسمرگ  یکناویا و 

نانمس  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروهمج تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  هینبا  لقادح 5  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  درادناتسا ، نادیم  نانمس ،  ، 3515983611 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  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

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

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

2001091119000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516652 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  دراوم  ریاس  روتکژورپ و   - تازیهجت سگاب   - تعرس لگد   - فلخت تبث  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  ناگنک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  دراوم  ریاس  روتکژورپ و   - تازیهجت سگاب   - تعرس لگد   - فلخت تبث  نا  بصن  نیبرود و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   536,271,930 نیمضت :  غلبم 

تسویپ  تسیل  قبط  دراوم  ریاس  روتکژورپ و   - تازیهجت سگاب   - تعرس لگد   - فلخت تبث  نیبرود  بصن  دیرخ و  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1401/05/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگنک ردنب  یرادرهش  ناگنک  ردنب  رهشوب  ناتسا   ، 7551447169 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  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

یتعنص یتعنص یاهکرهش   یاهکرهش یدورو   یدورو یولبات   یولبات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

یگیفارت یگیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 31 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/te8h278je24zv?user=37505&ntc=5516651
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5516651?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u6zq7eumcym4e?user=37505&ntc=5516652
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5516652?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001195000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516559 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  یاه  لحم  ات  لقن  لمح و  یهگآ و  هنیزه  ، تسویپ تاعالطا  کرادم و   ، طیارش ساسارب  ، یدالوف چناپ  لور  هرکرک  ینابیتشپ  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  رگ  هصقانم  هدهعب 

ناهفصا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناپ غابراهچ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  - ناهفصا  ، 8136634179 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5516206 هناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 31 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/unlyuglnrhm9c?user=37505&ntc=5516559
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https://www.hezarehinfo.net


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

نایگنهرف هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش زور  تدم 5  هب  رثکادح  هصقانم  طیارش  دانسا و  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآرشن خیرات 

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  زور  هد )  ) فرظ 10 رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516346 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9  سار   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/05/23

طیار ینف و ش  تاصخشم  حرش  هب   ) زاین دروم  تازیهجت  ریاس  هکبش و  تحت  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هصقانم دانسا  رد  یمالعا  یصاصتخا  یمومع و 

لصا رد  جردنم  ابش   ) باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 1/000/000/000  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جرد هنیزه  ههام - ) رابتعا 3  اب   ) نایگنهرف هاگشناد  هجو  رد   371 دک تخبون  اناداپآ -  هبعش  تراجت  کناب  باسح 190714268  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یهگا و 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ناریا  داتس  هناماس  یهگآ و 

ملعم تیبرت  نابایخ  یدازحرف ، دیهش  راولب  سدق ، کرهش  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

021-87751353  - 09166162293: یرورض سامت  نفلت   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.cfu.ac.irنفلت 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

دنمشوه5516206 هناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یگیفارت5516652 تازیهجت  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 6)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 31 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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 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

5516242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دشبایم 2 نسیال  رازفا  تخساقترا  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000144 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 2 دادعت : 

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

دوش یگنهامه  شخبناور  یاقا  نفلت 09122763342  هرامش  اب  یگنههامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد 22 دشبایم   دشبایم نسیال   نسیال رازفا   رازفا تخساقترا   تخساقترا تکرش   تکرش نیا   نیا تساوخرد   تساوخرد دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 31 ھحفص 13 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  ) دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000061 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   SD-WAN یژولونکت اب  ینامزاس  طابترا  هکبش و  تخاس  ریز  تینما  تامدخ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هوژپ هداد  نایار  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  هوژپ  هداد  نایار  ماگشیپ  هدنزاس  عجرم  هوژپ  هداد  نایار 
هتسب 1 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  یاقآ   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5516505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003113000015 زاین :  هرامش 

سراف کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773535 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یبونج نامیا  - ملعم نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36320917-071  ، 36320802-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36321824-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1515

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  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 08 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج نهآ  هار  لک  تارادا  یموب  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000033 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/05/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: 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  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یموب یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

5516087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
< تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000595 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   6DP1232-8BA لدم هاگورین  لرتنک  متسیس   PLC یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
< تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5516091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ELSTER یاهرتویپماکولف  ) ولف یریگ  هزادنا  متسیس  یزاس  هنوزفا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004155 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنمشوه  رتسگ  نمیا  هناماس  هدنزاس  عجرم   SAPHIR لدم زاگ  تفن و  گنیرتیم  یریگ  هزادنا  هاگتسیا  الاک :  مان 

دنمشوه رتسگ  نمیا 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  هدش و  نکسا  اضما و  رهم , تاحفص  هیلک  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31313979-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FCV تخوس -  لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004159 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317273-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ELSTERELSTER یاهرتویپماکولف   یاهرتویپماکولف  ) ) ولف ولف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنوزفا   هنوزفا ناونع : : ناونع 1919

FCVFCV تخوس -  -  تخوس لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 2020
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ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول هاگورین  راخب  ود  دحاو  نامرف  قاتا  کچوک  زیاس  ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001481000072 زاین :  هرامش 

ناشول قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هاگورین لیوحت  لحم  .ددرگ  یم  دقعنمربتعم  یکناب  همانتنامض  هارمه  هب  یکیزیف  دادرارق  یراک  زور  زا 7  رتشیب  الاک  لاسرا  تروص  رد  .ددرگ  مادقا  تسویپ  قباطم  - 

تسالاک هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ناشول و 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

فیدر  3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ .ددرگ  یم  یقلت  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  اددجم  اضما و  رهم و  ای  یکینورتکلااضما و  هدش  تسویپ  دادرارق  تاحفص  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لخاد  تخاس  دیاب  الاک  .ددرگ  تسویپ  الاک  هدنزاس  روشک  دنرب و  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف 

4167697637 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  - غابلگ هچوک  - زامن راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737455-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737452-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین راخب   راخب ودود   دحاو   دحاو نامرف   نامرف قاتا   قاتا کچوک   کچوک زیاس   زیاس ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  ناتسا - ) یاهاتسور  برش  بآ  تاسیسات  یزاسزاب  هعسوت و   ) داباهم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .) هباشمدک  ناریا  ) یتساوخرد

1101005390000387 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   TRS-R110-V1.0 لدم یرتم  هلت  هدنریگ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمدک ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  ناتسا - )  یاهاتسور  برش  بآ  تاسیسات  یزاسزاب  هعسوت و  داباهم (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .) 

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945319-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتم یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ برش   - - برش بآبآ   تاسیسات   تاسیسات یزاسزاب   یزاسزاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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

5516085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ربتعم  یتناراگ  تنامض و  اب  intel nuc bxnuc10i 3fnh3 /core13 /8gb /500 ssd لدم تنیالک  نیت  هاگتسد   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت

1101001010000072 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Nuc i3 لدم  GB 8 هظفاح تیفرظ   TB 1 تیفرظ  I3 ینیم هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک - تاحیضوت قبط  ربتعم  یتناراگ  تنامض و  اب  intel nuc bxnuc10i 3fnh3 /core13 /8gb /500 ssd لدم تنیالک  نیت  هاگتسد   30 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هارمه  تباث و  نفلتاب  روتکاف  شیپ  تسویپ  - تسا هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022462-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ وو   تنامض   تنامض اباب   inte l nuc bxnuc10 i 3fnh3 /core13 /8gb /500  ssdintel nuc bxnuc10 i 3fnh3 /core13 /8gb /500  ssd  لدم لدم تنیالک   تنیالک نیت   نیت هاگتسد   هاگتسد   3030 ناونع : : ناونع
تاحیضوت تاحیضوت

2323
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نامیلس دجسم  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 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) هکبش تکاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101093984000593 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  نایار  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بوناد  یتراجت  مان  هرمن 4  هکبش  تکاد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) هکبش تکاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم تسویپ  رد  تساوخرد  لماک  حرش  تنیالک ( نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000241 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-t730 هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد لماک   لماک حرش   حرش )) تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 2525
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ناریا رامآ  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  زکرم  یتساوخ  رد  وکسیس 4948  هکبش  چوس  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب .  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

 . تسا یمازلا  هداد  زکرم  ینف  لوئسم  تسارح و  هرادا  هیدیئات 
1101003013000083 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا  یروانف  زکرم  یتساوخ  رد  وکسیس 4948  هکبش  چوس  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

 . تسا یمازلا  هداد  زکرم  ینف  لوئسم  تسارح و  هرادا  هیدیئات 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا هیدیئات   هیدیئات دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم یتساوخ   یتساوخ ردرد     49484948 وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا یمازلا   یمازلا هداد   هداد زکرم   زکرم ینف   ینف لوئسم   لوئسم وو   تسارح   تسارح

2626
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ناجنز ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب 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

5516582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا تروص  هب   MB 232 اعمج هک   2Mb ADSL و ( Mb30  ) 20480 نازیم هب  تنرتنیا  یصاصتخادناب  یانهپ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Kbps دحاو اب 

1101005434000021 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
32mb/s دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516715419 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  زرواشک  نابایخ  یادتبا  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329046-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329066-024 :: 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 یصاصتخادناب   یصاصتخادناب یانهپ   یانهپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

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

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

5516618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر   cat 6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاوه جوز  نامرک 4 نفلت 06  لباک 

یگنهامه 09131954750 تهج  سامت  هرامش 
1101000476000036 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهلباک یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   4x2 mm^2 عطقم حطس   PVC ییاوه رادلیوف  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

لمآ یتارباخم 
رتم 7000 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
عمتجم یمالسا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجنسفر  یتعنص  عمتجم  یتراجت  مان  نتراک   G 10 لدم  m 305 لوط  UTP دلیش نودب   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص 
نتراک 7320 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  کناب  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  هیدیئات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  نامرک  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بو5516280 تحت  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

0606 نفلت   نفلت لباک   لباک  -  - cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5516088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  یاهشوپفک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین رد  هدش  داجیا  تسویپ  هب  ژارتمو  داعباو  گنر 

1101050079000090 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دابآ فجن  زربلا  کیئازوم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیئازوم  زربلا  یتراجت  مان   30x30 cm یسرپ کازوم  الاک :  مان 
ددع 1050 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرپ ینتب  هتخاس  شیپ  یاهشوپفک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین رد  هدش  داجیا  تسویپ  هب  ژارتمو  داعباو  گنر 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  مرگولیک -  نزو 90  یرتم  یتناس  عافترا 55  هنشاپ 40  لوط 40  یرهش  کچوک  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101090595000117 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناراهب اواثراب  هینبا  ابید  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس  SRD-875BWH 250MM لدم یکیتسالپ  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  مرگولیک -  نزو 90  یرتم  یتناس  عافترا 55  هنشاپ 40  لوط 40  یرهش  کچوک  یسرجوین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین ردرد   هدش   هدش داجیا   داجیا تسویپ   تسویپ هبهب   ژارتمو   ژارتمو داعباو   داعباو گنر   گنر یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ یاهشوپفک   یاهشوپفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

مرگولیک مرگولیک   9090 نزو   نزو یرتم   یرتم یتناس   یتناس   5555 عافترا   عافترا   4040 هنشاپ   هنشاپ   4040 لوط   لوط یرهش   یرهش کچوک   کچوک یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاداهنشیپ هیارا  تهج  تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** یقرب رادروسنس  برد  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و 

1101093498004162 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

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

31466291-077  ، 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب رادروسنس   رادروسنس برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 31 ھحفص 27 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  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

5516341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000310 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تمیق  یداهنشیپ  تسیل  قبط  امتح 

ددرگ هئاراروتکاف  شیپ 
یگنهامه تهجهشیپ  مرخ  سدنهم  09177445530

دشاب یم  ههامراهچ  تخادرپ 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  بصنو  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: 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

لاناک لاناک 3232 ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 31 ھحفص 28 
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5516442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000120 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: 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

هاگورین5516296 راخب  ود  دحاو  نامرف  قاتا  کچوک  زیاس  هحفص 15)ردروکر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 31 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " 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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون 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

5516378 :: 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

5516378ACCESS WAY یارجا حلاصم و  هیهت  هحفص 30)یراذگاو  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5516206 هناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

یگیفارت5516652 تازیهجت  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 6)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ACCESS WAYACCESS WAY یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

لاناک5516341 32 ریواصت طبض  هحفص 27)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

مرگولیک5516272 نزو 90  یرتم  یتناس  عافترا 55  هنشاپ 40  لوط 40  یرهش  کچوک  هحفص 25)یسرجوین  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نسیال5516242 رازفا  تخساقترا  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 
هاگتسد دشبایم 2

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5516280 تحت  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5516206 هناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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