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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   66 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1313))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 21

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک قرب  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  خروم 1401/5/6  زا  دانسا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تعاس 16عبنم ات  رثکادح   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524271 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو تکرش  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  تکرش  نیا  قرب  بآ و  نیکرتشم  روما  عماج  رازفا  مرن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  تیحالص 

 - شیک قرب  بآ و  تکرش  مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  رهش  کناب  هرامش 4001000627598  باسح  هب  لایر  غلبم 1٫000٫000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  تبون  ره  رد  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

شیک قرب  بآ و  تکرش  هناخریبد  اب  نارهت  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
شیک هریزج  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  ییاشگزاب 

(026  ) 44423818: سکاف (، 176  ) :3 و 44424880 نفلت یتسپ 79416-95465  دک  شیک  قرب  بآ و  تکرش  شیک ، هریزج  : یزکرم رتفد 
(021  ) 22076157: سکفلت دحاو 6  هقبط 3 ، کالپ 17 ، یئارون ، دیهش  راولب  یدازحرف ، دیهش  راولب  برغ ، کرهش  : نارهت

:: نفلت :: WWW.KWPCO.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

شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/07/30هرامش عورش 1401/05/04   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sksco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاعالطا کناب  مادقا و  یلخاد  تامدخ  ناگدنهد  هئارا  الاک و  ناگدننکدیلوت  صوصخلا  یلع  تامدخ ، الاک و  ناگدننک  نیمات  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخس یرازفا و  مرن  تاناکما  یلام ، یدنمناوت  صصخت و  هبرجت ، ینوناق ، کرادم  یاراد  هک  یقوقح  یقیقح و  دارفا  هیلک  زا  اذل  .دهد  هعسوت  ار  دوخ  ناگدننک  نیمات 

رد دوخ  یاهیدنمناوت  قباوس و  یفرعم  و  ، SRM.SKSCO.Ir سردآ هب  شیک  بونج  هواک  دالوف  تکرش  تیاسبو  هب  هعجارم  نمض  دوش  یم  توعد  دنتسه ، یرازفا 
.دنیامن مادقا  روکذم  هناماس  رد  مان  تبث  هب  تبسن  مزال ، تادنتسم  لاسرا  اب  تیلاعف  هنیمز  دنچ  ای  کی 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09384108744 هرامش  نفلت 31917177-076 و  هرامش   :: 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

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

وو مادقا   مادقا یلخاد   یلخاد تامدخ   تامدخ ناگدنهد   ناگدنهد هئارا   هئارا وو   الاک   الاک ناگدننکدیلوت   ناگدننکدیلوت صوصخلا   صوصخلا یلع   یلع تامدخ ، ، تامدخ وو   الاک   الاک ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
کناب کناب

22
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010121 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/5/8  هبنش  زور  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم حبص  تعاس 11  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524552 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/05/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.500.000 دانسا :  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هرادا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  موس  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  ناببایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003771000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524626 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  بونج  رد  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  یلرتنک  یتراظن و  یلام ، تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لایر 4،485،113،040 غلبم :  یراکنامیپ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   225,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتعنص کرهش  یدورو  راولب  هار –  سیلپ  مدنگ و  ولیس  لصاف  دح  تفریج –  ناتسرهش   ، 7861785161 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هرامش 2 

:: 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

کیتامروفنا کیتامروفنا هزوح   هزوح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قرب   قرب یاه   یاه تیروف   تیروف هناماس   هناماس یرادا   یرادا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 33

یلرتنک یلرتنک وو   یتراظن   یتراظن یلام ، ، یلام تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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 هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  خیرات 1401/5/5  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

afa.mui.ac.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524751 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ رازفا  مرن  رارقتسا  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یدقن زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

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

ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/8  دانسا  تفایرد   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524168 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   سار   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  تسارح  گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.400.000.000  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ترازو  هناخریبد  فلا  تکاپ  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
هناخ ترازو  تاسلج  رالات  ییاشگزاب 

:: نفلت :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشیامزآ هاگشیامزآ رازفا   رازفا مرن   مرن رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

تسارح تسارح گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم قاتا   قاتا یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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زیربت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راذگ هیامرس  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11 تبث : هرادا  همان  هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاسعبنم یرادا  تقو  نایاپ  کرادم ،  لاسرا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم هبنش  زور  13:30

5524206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زیربت رهش  یرون  ربیف  یطابترا  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  ارجا و   ) راذگ هیامرس  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یرادرهش 

 ، رهش یمالسا  مرتحم  یاروش  یرهش  نارمع  هعسوت و  یاه  حرط  رد  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  قیوشت  یاه  هویش  هعسوت  روظنم  هب 
اب یمومع و  ناوخارف  قیرط  زا  ار  زیربت  رهش  یرون  ربیف  یطابترا  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  ارجا و  دراد  رظن  رد  زیربت  یرادرهش 

.دیامن  مادقا  طیارش  دجاو  یقوقح  دارفا  اب  یتکراشم  موسرم  یاهشور 
زیربت ـ  رهش  یرونربیف  یطابترا  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  ارجا و  هژورپ : مان   ـ

رهش  حطس  یاه  هارگرزب  اه و  نابایخ  ور  هراوس  هژورپ : یارجا  تیعقوم   ـ
زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نامزاس :  / هقطنم مان   ـ

b.o.t تکراشم : عون   ـ
 ... یراذگ و تگاد  یرافح و  عبرم  رتم  رازه  یبیرقت 25  تحاسم  ثادحا : لباق  ینایعا  تحاسم   ـ

تسا  راتخم  هدیسر  یاهداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذلا  قوف  خیرات  زا  دعب  هدیسر  تاداهنشیپ  هب 

هقطنم یرادرهش  هب  هدیسرن  رانکیاچ )  ) ییابطابط همالع  راولب  زیربت –  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  یمدرم  یاه  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  هب  لیوحت :  :: سردآ سردآ
زیربت یابص  غاب  کی – 

روما هرادا   04135535077 رتشیب :  تاعالطا  بسک  :: 35245411-041  ـ نفلت نفلت
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نایرتشم 

investment.tabriz.ir :: تیاسبو تیاسبو

041-35234006 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  هارمه  هب  جیروتسا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

رهش رهش یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا لنوت   لنوت ثادحا   ثادحا یتکراشم   یتکراشم هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 77

یبناج یبناج مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   جیروتسا   جیروتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش  1401/5/8  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم یلاعبنم  1401/5/8  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتم  75000) یلصا میس  و  رتم )  390000  ) راهم نودب  لباک  عاونا  رتم ، )  85000  ) لبود میس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 27.710.000.000 

لایر هدرپس 1.188.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس امونات و  یاه  حرط  ناتسا  حطس  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دروآرب غلبم 

9/994/975/000

: هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
400/000/000

:: سردآ سردآ

03832281420 :: 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

یلصا یلصا میس   میس وو   راهم   راهم نودب   نودب لباک   لباک عاونا   عاونا لبود ،  ،  لبود میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

تیاس تیاس وو   امونات   امونات یاه   یاه حرط   حرط ناتسا   ناتسا حطس   حطس ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/583689 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/5  زا  دانسا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ سمش  ونهد  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/470911 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشاک ناتسرامیب  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

تسارح5524168 گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه5524183 نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هئارا5524524 الاک و  ناگدننکدیلوت  صوصخلا  یلع  تامدخ ، الاک و  ناگدننک  نیمات  یبایزرا  ییاسانش و 
کناب مادقا و  یلخاد  تامدخ  ناگدنهد 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا5524552 هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا  تامدخ  هحفص 4)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

ناتسرامیب ناتسرامیب یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

هاگشیامزآ5524751 رازفا  مرن  رارقتسا  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001418000121 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524179 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
33,072,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,653,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یردیح هلا  تیآ  مالیا خ   ، 6931998689 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خیرات 1401/05/06  زا  هصقانم  دانسا  دیرخ   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/05/10

لداعت  :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/05/24

5524254 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 11:00  رد   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/05/25

 ( ارجا دزی (  یرادرهش  ود  هقطنم  حطس  رد  یراوید  یشاقن  اهراولب و  یاه  هدرن  لودج ، گنس  یزیمآ  گنر  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجو زیراو  تروص  هب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 230،000،000  هب  عوطقم و  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  : هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح هجو  رد  ههام ) هس  رابتعا  یاراد  ) یکناب همان  تنامض  تروص  هب  ای  دزی و  یرادرهش  ود  هقطنم  مان  هب  تراجت  کناب  هدرپس 2025146685  باسح  هب  دقن 

دشاب روکذم 
.دشاب یم  دادرارق  لک  غلبم  ./ لداعم 10 دادرارق  دقع  ماگنه  رد  تادهعت  ماجنا  تنامض  غلبم  : تادهعت ماجنا  هدرپس 

( دزی ود  هقطنم  یرادرهش  مان  هب  تراجت  کناب  باسح 2091512222  هرامش   ) هدیدرگ جرد  داتس  هناماس  رد  هک  لایر  دانسا 1،000،0000  شورف  غلبم 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یسانشراک  یهگآ و  رشن  پاچ و  هنیزه 

دزی یرادرهش  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: 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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراوید یراوید یشاقن   یشاقن وو   اهراولب   اهراولب یاه   یاه هدرن   هدرن لودج ، ، لودج گنس   گنس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87-76-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش هد  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5524520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مراهچ تبون   ) هیحان 6 حطس  رد  اه  هچیرد  یزاس  حطسمه  لوادج و  راهنا و  اه ، ور  هدایپ  تمرم  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مراهچ تبون   ) هیحان 4 حطس  رد  اه  هچیرد  یزاس  حطسمه  لوادج و  راهنا و  اه ، ور  هدایپ  تمرم  تایلمع 
( مراهچ تبون   ) 1 هیحان حطس  رد  اه  هچیرد  یزاس  حطسمه  لوادج و  راهنا و  اه ، ور  هدایپ  تمرم  تایلمع 

( مود تبون   ) نایجار ینایم  ژویفر  ثادحا  تایلمع 
( مود تبون   ) رباصلا یضاق  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  رختسا  کیناکم  قرب و  تازیهجت  دیرخ 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  هس  هقطنم  هیحان 4 )  ) سردم هپ  رصع  یلو  یجورخ  یسدنه  حالصا  درگتسار و  یارجا  تایلمع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دشاب یم  موس  هقبط  هرامش 1 ، نامتخاس  داشرا -  هینیسح  زا  رت  نیئاپ  یتعیرش -  رتکد  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 3  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TEHRAN.IRنفلت 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

ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  هب  توعد  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش خیرات 1401/5/11  ات  تعاس 08:00  خیرات 1401/5/4  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 7  هب  رهظ  زا  دعب   19:00

bmi.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19:00  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524717 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  هژورپ :  ءارجا  لحم 

 - یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  برد و  یزادنا  هار  بصن و  ینابیتشپ و  ءارجا ،  یحارط ،  شورف ،  هقباس  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

...و ...و ینایم   ینایم ژویفر   ژویفر ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع  - - اهاه هچیرد   هچیرد یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه وو   لوادج   لوادج وو   راهنا   راهنا اهاه ، ، ورور   هدایپ   هدایپ تمرم   تمرم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 24 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l5w98rb3qymv2?user=37505&ntc=5524520
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524183 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم  یزرم  هنایاپ  یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 275.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0843338400 :: 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

تسارح5524168 گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

اهاه نیبرود   نیبرود یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 24 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p8s49g9ytq29v?user=37505&ntc=5524183
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09029591395 پآ ستاو  هباشم  دک  ناریا  ( مرپسا زیلانآ  متسیس  ) ازاک رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000057 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   INSTEK DIGITAL یتراجت مان   HR-NR3816-34SS000L لدم سکونیل  هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: YPGMC-94-1401-130-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5524209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  دادعت   A320 مود :  تراک  لدم   A310  : لوا تراک  لدم  کینورتکلا  هیذغت  تکرش  تخاس   S1 دلوم تلو  رژراش 24  یرتاب  یکینورتکلا  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 29-05-1401 عورش 05-05-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - P6-8401/0002 ربمان : لایرس   P24620 هاگتسد لدم  ددع  تراک 2  ره  یارب 

:: 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

(( مرپسا مرپسا زیلانآ   زیلانآ متسیس   متسیس )) ازاک ازاک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1818

تلو تلو رژراش  2424   رژراش یرتاب   یرتاب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک 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 24 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 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

5524707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  هک  ددع  یرتاب 2 دروم  ددجم 1 یزادنا  هار  دروم  اه 1 یتسشوریژآ  لنپ  اهروتکتد  ددجم  بصنو  سیورس  ندومن  زاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101091936000233 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم ددع / 4 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  دشاب  یم  راک  مامتا  زا  سپ  هام  یتخادرپو 3 تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح سدنهم  09390979525

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ددع ددع 22 یرتاب   یرتاب دروم   دروم 11 ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار دروم   دروم 11 اهاه   یتسشوریژآ   یتسشوریژآ لنپ   لنپ اهروتکتد   اهروتکتد ددجم   ددجم بصنو   بصنو سیورس   سیورس ندومن   ندومن زاب   زاب ناونع : : ناونع 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 24 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
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هیدهم هژیو  کینیلک   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092020000006 زاین :  هرامش 

هیدهم هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713743641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هژیو  کینیلک  دیوم  هارراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3306289-0918  ، 37210780-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210780-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091645000083 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددرگیم لاسرا  تسویپ  هب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
رتم  1,500 دادعت : 

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

هام ود  تخادرپ  نامز  ، دشابیم ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  نارهت  رتفد  برد  الاک  لیوحت  لحم  ، هدوب لخاد  دیلوت  دیاب  امزلا  تساوخرد  دروم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، دنیامن سکف  هرامش 22592438  هب  دنناوت  یم  ار  ینف  تاداهنشیپ  اه  تکرش  ، الاک تفایرد  دات و  زا  سپ 

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

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2 12 1

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 24 ھحفص 16 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  لماش  تس  ره  .دشاب (  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - )  لیاف  مازلا  حرش و  اب  قباطم  رتروناک (  ایدم  مدوم و  تس   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک ملق  هس  دشاب - )  یم 

1101093023000409 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   VC-234 لدم هکبش   VDSL اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

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

داهنشیپ تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  ندومن  اضما  رهم و  .دشاب  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تمیق  دراد .  تیولوا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد 

 . دنشاب یم  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  لاسرا  هب  مزلم  اههاگشورف 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتروناک رتروناک ایدم   ایدم وو   مدوم   مدوم تستس     1313 ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5524420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ws-c2960X-24ts-lcisco تروپ وکسیس 24  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001126 زاین :  هرامش 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یزیر  همانرب  تیریدم و   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپ  یراپس و  نورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009011000006 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یرورس  سدنهم  یلخاد 33394252  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166618171 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  هینارفعز  لوا  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328710-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327171-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Ws-c2960X-24ts - lc iscoWs-c2960X-24ts - lc isco  تروپ تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2424

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5524695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هاگتسد و  ینابیتشپ  لاسکی  لحم و  رد  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب   forti gate 60f لدم لاوریاف  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج 

1101091481000036 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم راکهار  زیر  هیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-60F هنایار هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش و ماجنا  تسا و  هدننک  نیمات  اب  باهذ  بایا و  هنیزه  دشابیم و  ههام  تروص 3  هب  تخادرپ  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدش  تسویپ  یاه  یگژیو 

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

forti gate 60fforti gate 60f  لدم لدم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

نادابآ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5524706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 یتسویپ  لیاف  قبط....هکبش  لباکو  یدعب  ود  ناوخ  دکرابو  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092794000044 زاین :  هرامش 

رهشمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 2014 و 2015   HP رتنیرپ دربراک   T7553A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 

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

روشک  HOMER هدنزاس عجرم   HOMER یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   m 1 لوط  HM-UU4P-SR-C6R لدم  CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
متسیس ینولآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 

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

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6 یتسویپ  لیاف  قبط....هکبش  لباکو  یدعب  ود  ناوخ  دکرابو  جیرتراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6418713115 یتسپ :  دک  بآ ،  نامزاس  یادهش  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53544801-061  ، 53540210-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53540067-061 :: 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 لباکو   لباکو یدعب   یدعب ودود   ناوخ   ناوخ دکرابو   دکرابو جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 24 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jtvzb2u52z56e?user=37505&ntc=5524706
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5524706?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 17 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پ.دسرب ینف  هرادا  دات  هب  دیاب  مالقا  یروف و  لیوحت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تاصخشم  قبط  نآ  بصن  دنبهار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000075 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور تخادرپ.دسرب 60  ینف  هرادا  دات  هب  دیاب  مالقا  یروف و  لیوحت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تاصخشم  قبط  نآ  بصن  دنبهار و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هر ماما  هاگدورف  رد  بصن  لیوحت و  زا  سپ  یراک 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نآنآ بصن   بصن وو   دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 24 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xxlquugrb3g3e?user=37505&ntc=5524354
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5524354?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 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

5524657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لیذ حرش  هب  ایسآ  نف  ارف  تکرش  ددرت  لرتنک  دنبهار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 FG-200 یپوکسلت لدم  یرتم  دنبهار 6  - 1

FG-B06 لدم دنبهار  - 2
1101001297000067 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ هناماس  نفارف  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  هناماس  نفارف  هدنزاس  عجرم   FG-B06 لدم وردوخ  ییوزاب  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ هئارا  تسویپب  اه  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815813388 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - نشلگ هچوک  شبن  - ناردساپ راولب  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347405-011  ، 33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: 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

نآ5524354 بصن  هحفص 21)دنبهار و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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

ددجم5524707 یزادنا  هار  دروم  اه 1 یتسشوریژآ  لنپ  اهروتکتد  ددجم  بصنو  سیورس  ندومن  زاب 
ددع یرتاب 2 دروم  1

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) bmsbms  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 24 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uvgpvwglg3gp4?user=37505&ntc=5524657
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5524657?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) 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

ناتسرل ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5524656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا هتشر  ناتسرنه  زاین  دروم  یهاگراک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003480000015 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   RA304 لدم هتفرشیپ  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  دنمشوه BMS و  هناخ  شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار 
هاگتسد 36 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نرتروف  هدننک  هضرع  عجرم   GOOT هدنزاس عجرم   CD-10 لدم هیوه  میظنت  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 36 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  رازفا  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   JEDT-302 لدم لاتیجید  کینورتکلا و  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 36 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نایناریا تعنص  ناسیک  هدننک  هضرع  عجرم   SADATA یتراجت مان   S1 PRO لدم یدعب  هس  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالم دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تخادرپ  لباق  هاگتسد  تقفاوم  تروص  رد  تخادرپ  شیپ  .دشاب  یم  یدقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هاگتسد  طسوت  هدش  مالعا  رابنا  ات  هیلخت  یریگراب و  لقن و  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

6814993515 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصیلو یاهتنا  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240399-066  ، 33204703-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33214071-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

کینورتکلا5524656 هتشر  ناتسرنه  زاین  دروم  یهاگراک  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  )  bmsbms

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددجم5524707 یزادنا  هار  دروم  اه 1 یتسشوریژآ  لنپ  اهروتکتد  ددجم  بصنو  سیورس  ندومن  زاب 
ددع یرتاب 2 دروم  1

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

کینورتکلا کینورتکلا هتشر   هتشر ناتسرنه   ناتسرنه زاین   زاین دروم   دروم یهاگراک   یهاگراک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 24 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a4llkkjp7h29s?user=37505&ntc=5524656
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5524656?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

نآ5524354 بصن  هحفص 21)دنبهار و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5524657 لرتنک  دنبهار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

نآ5524354 بصن  هحفص 21)دنبهار و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5524657 لرتنک  دنبهار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیکرتشم5524271 روما  عماج  رازفا  مرن  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هئارا5524524 الاک و  ناگدننکدیلوت  صوصخلا  یلع  تامدخ ، الاک و  ناگدننک  نیمات  یبایزرا  ییاسانش و 
کناب مادقا و  یلخاد  تامدخ  ناگدنهد 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5524715( مرپسا زیلانآ  متسیس  ) ازاک رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزآ5524751 رازفا  مرن  رارقتسا  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ددرت5524657 لرتنک  دنبهار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) 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 24 ھحفص 24 
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