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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 31

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 31

140 1140 1 دادرم   دادرم   1 11 1 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 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,560 , 000148 ,560 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,550 , 000141 ,550 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19, 9002 سیئوس19,900 سیئوس کنارف   333,200333,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,300 , 00082 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد ,700246 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   85,66085,660لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 170 , 00052 , 170 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,60032 ,600

رایع رایع   1818 یالط   13,630یالط , 00013,630 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ387,050387,050دنوپ نپاژ نینی   دصکی   243,390243,390دصکی

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
((4747))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5858))

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

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

زا 77 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 51

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 71

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " 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 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

32-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور - ارجا 365  نامز  تدم  یناسرزاگ -  یدنبهتسد : تاعالطا - هیذغت  دانسا و  نکسا  مود  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
خیرات 1401/05/11 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر نیمضت 1.350.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت 03431326000 هینابعش  هارراهچ  اب  بیدا  هار  هس  لصافدح  نمهب  راولب 22  نامرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

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

:: تیاسبو تیاسبو

33239661-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5549601DGS & GPU یرادهگن ریمعت و  هحفص 5)یربهار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا تاعالطا هیذغت   هیذغت وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا مود   مود زاف   زاف ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5549441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طبترم و  زایندروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یقرش  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زایندروم تاعطق  تازیهجت و  هیلک 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 5/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساموتا دنیامن  تفایرد  دیسرو  هئارا  نارهت  کیفارت  لرتنک  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 3  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و 

دشاب یمن  لوبق  لباق  یتنرتنیا  تروص  هب  هوجو  زیراو  تسا  رکذ  هب  مزال  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص 
نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب  روشک 

لایر دانسا 3/000/000  دیرخ  غلبم 

رب هصقانم  یهگآ  پاچ  هنیزه  نینچمه  .تسا  راتخم  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت کیفارت  لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  راب ،  هقبط  ةلال ، یتاقبط  دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع 

89186030-88972891 :: 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

مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PID - 001132 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/5/8هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR YOKOGAWAD.C.S&SHUT DOWN SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ - یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ - مالیا - : سردآ  :: سردآ سردآ

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

08432723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 22

PARTS FOR YOKOGAWAD.C.S&SHUT DOWN SYSTEMPARTS FOR YOKOGAWAD.C.S&SHUT DOWN SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 33
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ikac-1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DS & GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 4 اب  یتعنص  نویساموتا  هتشر  ریزا  تعنص  هتشر  هبتر 4  اب  عیزوت ) لاقتنا و  هتشرریز   ) وریت هتشر  هبتر 4  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ..  نیمضت 2/001/213/000  غلبم  نویساموتا - هتشر  ریت   ) کیتامروفنا هتشر 

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30  سراف ، جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

1456-51008845 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- WWW.Gta Girafi.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

ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14-1401/162 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/05/10  هبنشود  زور  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/15 هبنش 

زورما تصرف   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549723 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور   10:00  - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 10  هب  مدوم  نامرف RTU و  ولبات  هارمهب  لماک  نویساموتا  یاراد  تلوولیک  یزاگ 20  رنویسکس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   545/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  نیمضت 1/400/000/000 

ناردنزام برغ  قرب  یورین  هیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DGS & GPUDGS & GPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 44

هاگتسد هاگتسد   1010 دادعت   دادعت هبهب   مدوم   مدوم وو     RTURTU  نامرف نامرف ولبات   ولبات هارمهب   هارمهب لماک   لماک نویساموتا   نویساموتا یاراد   یاراد تلوولیک   تلوولیک   2020 یزاگ   یزاگ رنویسکس   رنویسکس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01-م-03 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ةصقانم قیرط  زا  دوخ  زاین  دروم   5502A لدم کولف  روتاربیلاک  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناجریس  دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
؛ دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع 

دنشاب  یم  لوبق  دروم  براجت  قباوس و  بسانم و  ییاناوت  یاراد  هک  ربتعم  ناگدننک  نیمات  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  غلبم 1.000.000.000  هب  یکناب  همانتنامض 

درک  دهاوخن  داجیا  نایضاقتم  یارب  ار  یقح  هنوگچیه  قباوس  کرادم و  هیارا 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

دالوف عمتجم  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ریدغ ، )  ) داشرا هرادا  نلاس  یوربور  رون ، مایپ  هارراهچ  زا  دعب  زامن  راولب  ناجریس -  سردآ  هب  فلا : تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
7816964741 یتسپدک : ناحریس ـ 

ـ  03442251193 :: نفلت :: www.sjscoirنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: steel.abbaszade@gmail.coسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55025502 AA  لدم لدم کولف   کولف روتاربیلاک   روتاربیلاک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-95/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   عیزوتهرامش 1401/05/13 ـ  هناماس : رد  راشتنا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خیرات 1401/05/13  زا  دانسا :

یلم نامرآ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550410 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار  هبنشکی  زور   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هلحرم ی  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروص  هب  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2001003583000031 ناوخارف : هرامش 

تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، ءاقترا ، ریمعت و  لیمکت و 
رهشوب ناتسا  هزوح  ارجا : لحم 

هام   24 راک : ارجا  تدم 
لایر  36.120.000.000 هیلوا : دروآرب 

لایر   1.810.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا  یلاع ، نامزاس  زا  زوجم  زاین : دروم  هتشر  هبتر و  لقادح 

دهاوخ ماجنا  داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
دش

ددرگ لیوحت  فلا )  ) تکاپ رد  هیهت و  یکناب  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 
تسا جردنم  هصقانم  دانسا  رد  طوبرم  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 

داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  هاگرد  دانسا : عیزوت   :: سردآ سردآ
یرادهار و لک  هرادا  یناریتشک ، هارراهچ  یراولد ، یلعسیر  نابایخ  رهشوب ، سردآ : هب  فلا  تکاپ  هئارا  داتس ـ ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  هاگرد  کرادم : میلست 

رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و 
رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهر و  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

3-07733331281 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت ءاقترا ، ، ءاقترا وو   ریمعت   ریمعت وو   لیمکت   لیمکت هژورپ :  :  هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس هعطق   هعطق نیمات   نیمات
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرم 

1401/05/11 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RND-0118008-MM :: یهگآ یهگآ هرامش   ـ هرامش 1401/05/11 هناماس :  رد  ناوخارف  راشتنا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  یفیک : یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد 

تاعالطا  :: عبنم تعاسعبنم یفیک : یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشراهچ  زور   16

5550495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  یفیک  یبایزرا  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخارف دک  یاضاقت RND-0118008-MM و  هرامش  هب  یتعنص ، روتینام  دیرخ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001092447000109
یتعنص  روتینام  الاک : رصتخم  حرش 

ددع  4 ملق /  دادعت 1 رادقم / 
لایر لداعم 16.000.000.000  هصقانم  عوضوم  ماجنا  هنیزه  دروآرب 

زا هصقانم ، لحارم  ریاس  تهج  همانتوعد  لاسرا  ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  داتسا  لیوحت  تفایرد و  زا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روکذم تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  ملع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  .دش  دهاوخ  ماجنا  داتسا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط 

.دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  و 
لایر 800.000.000 راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

33492833 و 08633492840 نفلت : قاتا 118 ـ  - الاک تاکرادت  هرادا  دنزاش -  یهار  هس  درجورب - هداج  رتمولیک 20  کارا -  رازگ :  هصقانم  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

88969737 و 85193768 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.IKORC.ir WWW. SHANA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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نامرک گنسلاغذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095511000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550561 :: هرازه هرازه :: 1401/05/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  گنسلاغز  تکرش  هعومجم  ریز  نداعم  تهج  گنیروتینام  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنیروتینام متسیس  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

غلبم 900000000  ندعم  ره  تهج  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1401/08/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقودص دیهش  راولب  نامرک   ، 7617919144 یتسپ :  دک  نانبهوک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001099000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550585 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,635,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   531,750,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 1184 قودنص  ودرگ -  یوک  یوضر  کرهش  کارا   ، 3813153111 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

گنیروتینام گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010
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نارهت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

66 یهگآدک : :: 1401-10-11 ـ  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 14  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  دانسا : هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  دشاب  یم  یگنهرف  یعامتجا و  تسیز ، طیحم  یرهش و  تامدخ  یاه  تنواعم  هب  طوبرم  هک  لیذ  هحورشم  یاه  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط 

هام   12 دادرارق : تدم  7.100.000.000 ـ  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   142.000.000.000 دروآرب : غلبم  هیحان 1 ـ  زبس  یاضف  یرادهگن  . 1
هام   12 دادرارق : تدم  3.450.000.000 ـ  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   49.000.000.000 دروآرب : غلبم  هیحان 2 ـ  زبس  یاضف  یرادهگن  . 2

6 دادرارق : تدم  1.990.000.000 ـ  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   39.976.607.500 دروآرب : غلبم  هقطنم ـ  حطس  رد  هدوسرف  یاه  هرادج  یراکنامیس  . 3
هام 

ـ  755.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   15.102.407.747 دروآرب : غلبم  هقطنم 10 ـ  ناجنز  ناوضر و  دیهش ، رازه  نزاخم  زیهجت  تمرم و  حرط  . 4
هام   9 دادرارق : تدم 

هام   6 دادرارق : تدم  5.000.000.000 ـ  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم  لایر ـ   104.339.310.000 دروآرب : غلبم  اهولبات ـ  یزاس  ناسکی  یهدناماس و  . 5
750.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم   15.096.174.179 دروآرب : غلبم  مود ـ  لاس 1401 - هقطنم  حطس  یاهناتسوب  یزاسدنمشوه  حرط  دادرارق  داقعنا  . 6

هام   8 دادرارق : تدم   ـ
: دادرارق تدم  1.500.000.000 ـ  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم   30.000.000.000 دروآرب : غلبم  مود ـ  هقطنم 10 -  حطس  یعونصم  نمچ  دیرخ  دادرارق  داقعنا  . 7

هام  12

هصقانم رد  تکرش  یارب  طیارش  دجاو  نایضاقتم  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلایر و تیفرظ  یاراد  نامیپ ، غلبم  اب  طبترم  هبتر  اب  یزرواشک  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ  ندوباراد  : 2 یلا یاه 1  فیدر 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  ماجنا  زاجم  فقس 
غلبم اب  طبترم  هبتر  اب  تاسیسات  هار و  ای  هینبا و  یاه  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  : 3 فیدر :

دشاب روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  ماجنا  زاجم  فق  یلایر و س  تیفرظ  یاراد  نامیپ ،
یهگآ  لصا  هب  عوجر  ... 

راگدای  یدازآ ـ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 650610000000001004514864  ابش : ای  هدرپس  باسح  هرامش 
دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  اب  یهگآ  هنیزه 

یهگآ لصا  هب  عوجر  ... 

اهدادرارق دحاو  مراهچ ، هقبط  هقطنم 10 ، یرارهش  مزمز ، هناخراک  بنج  یدازآ ،  نابایخ  تاداهنشیپ : لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://region10.tehran.ir business.tehran.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

تمرم تمرم حرط   حرط هقطنم ـ  ـ  هقطنم حطس   حطس ردرد   هدوسرف   هدوسرف یاه   یاه هرادج   هرادج یراکنامیس   یراکنامیس زبس ـ  ـ  زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن هحورشم :  :  هحورشم یاه   یاه تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
وو دیهش ـ  ـ  دیهش رازه   رازه نزاخم   نزاخم زیهجت   زیهجت وو  

1 11 1
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  زا 1401/05/12   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550703 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:30   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر درایلیم  رابتعا 45  اب  رایرهش  دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر - هدرپس 2.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  ای  کیتامروفنا  هبتر 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/19هرامش خیرات 1401/05/11  زا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nipc.ir :: عبنم خیراتعبنم هب  هبنشراهچ  زور  14 تعاس ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/02

5550705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش هیلک  زا  هلیسونیدب  اذل  .دیامن  مادقا  لیذ  حرش  هب  زاین  دروم  روما  ماجنا  تهج  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمع  هب  توعد  دنیآرف  نیا  رد  تکرش  تهج  ناوخارف  نیا  رد  هدش  رکذ  یاه  همانیهاوگ  یاراد  ربتعم 

" یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دادرارق   " راکنامیپ باختنا  عوضوم : 

هبتر لقادح  اب  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  تسیابیم  نایضاقتم  زاین : دروم  یصصخت  هنیمز  تیحالص و  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک نواعت ، ترازو  زا  هنیمز  نیمه  رد  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  تاعالطا " یروانف  تاطابترا و  هتشر " رد  هس 

هدومن ذخا  تفن  تعنص  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  تیحالص  دات  تسا  مزال  نینچمه  .دنشاب  یعامتجا  هافر  و 
.دنشاب

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کالپ 144 - یلامش - یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت - رازگ : هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
مهد هقبط  هرامش 144 ، یلامش ، یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  دانسا  لیوحت  لحم 

:: نفلت :: www.nipc.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

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1313
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نامرک گنس  لاغز  نداعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  هارمه  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/05/11  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نامرک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19:00  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550719 :: هرازه هرازه خرومدکدک   یفیک  یبایزرا  : اهتکاپ شیاشگ  نامز   - 1401/05/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
ینف یبایزرا  خروم 1401/06/02  بو ) فلا   ) تاکاپ شیاشگ  1401/05/27 و 

خروم 1401/06/06 ج )  ) تاکاپ شیاشگ  خروم 1401/06/03 و 

زاگ  شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمزریز  هاگتسیا  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ هعومجم  ریز  نداعم   O2.H2S.CO.CH4 یاهزاگ شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمزریز  هاگتسیا  رد  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،

نیمضت 2.700.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

03432117726 رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 03433225262 و 03433326006 تبث  رتفد  :: 1456 و  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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/270-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/10هرامش زا  عالطا  بسک   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5549477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار ، هواس )  ) اپیاس ور  نب  تکرش  ییایمیش  داوم  رابنا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، هیهت ، ییارجا  تایلمع  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SeeCo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ینیمزریز   ینیمزریز هاگتسیا   هاگتسیا ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1414

رابنا رابنا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 77 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tbzua5h99vl5f?user=37505&ntc=5550719
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5550719?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eykm799tksqyf?user=37505&ntc=5549477
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5549477?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/695 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  خروم 1401/05/11  زا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/19

مج ماج   :: عبنم خروم 1401/06/02عبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549895 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 poy ptaple تاجناخراک مرالآ  ریاف  یارجا  دیرخ و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام   14: ارجا تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  12/800/000/000  : نیمضت

اه نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ  یرادا  تیاس  یداصتقا -  هژیو  هقطنم  ینیمخ -  ماما  ردنب   :: سردآ سردآ

06152172784 :: نفلت :: http://tender.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/343 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  لیوحت  تفایرد و   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  یرادا 

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، افطا (، PM200  ) یزاگ ءافطا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ( EPC  ) ماوت تروص  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، الاک و  نیمات  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییایمیش داوم  رابنا  تارباخم و  قاتا  یارب  لسوریآ  موف و  یبآ ،

کناب دزن  هرامش 2661026610  یراج  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  اب  لایر و  غلبم 15.000.000.000  هب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون یمیشورتپ  تکرش  مان  هب  یرون  یمیشورتپ  هبعش  تراجت 

115 یتسپ 75391 -  قودنص  یرون  یمیشورتپ  تکرش  هیولسع  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

یلخاد 2254-2251  4-07737323250 :: نفلت :: www.nopc.coنفلت تیاسبو تیاسبو

07737324775 :: سکف :: tec@bpciran.comسکف 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   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاجناخراک تاجناخراک مرالآ   مرالآ ریاف   ریاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1616

یزاگ یزاگ ءافطا   ءافطا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ( ( EPCEPC  ) ) ماوت ماوت تروص   تروص هبهب   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت وو   الاک   الاک نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
ییایمیش ییایمیش داوم   داوم رابنا   رابنا وو   تارباخم   تارباخم قاتا   قاتا یارب   یارب لسوریآ   لسوریآ وو   موف   موف یبآ ، ، یبآ افطا ، ، افطا (، (، PM200PM200 ))

1717

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

مود تبون  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و لتکیپ  ، یرون ملق  رتاک ، نژویف ، هاگتسد  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir khoozestan.tci.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

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

042-1400-823 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش تعاس 8  عورش 1401/05/15   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19  1401/05/19

زورما  :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549718 :: هرازه هرازه 8/30دکدک    - تعاس  - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تاعالطا  یروانف  دحاو  یاهرورس  قاتا  رابنا و  شترا ،  جیسب ،  ناسانشراک ،  یاهنامتخاس  رد  تاقبط  یاه  چیوس  ینیزگیاج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش زئاح  هدنشورف  هب  رازگرب و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هطوبرم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم  قباطم  ار  لیبدرا  ناتسا  زاگ 

.دیامن راذگاو 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 350/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 546/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

33743782-045 :: نفلت :: -WWW.SHANA.IR-WWW.NIGC-AR.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و لتکیپ   لتکیپ ،، یرون یرون ملق   ملق رتاک ، ، رتاک نژویف ، ، نژویف هاگتسد   هاگتسد یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1818

تاقبط تاقبط یاه   یاه چیوس   چیوس ینیزگیاج   ینیزگیاج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401063 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/5/12  زا   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5550006 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک داتس و  رد  سلریاو  ییویدار  یاه  کنیل  هیلک  هداد و  زکارم   lan , wan هکبش یطابترا  رتسب  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  سیورس و  هثارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  3.600.000.000 هیاپ :  غلبم  زربلا -  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ششوپ  تحت  قرب  عیزوت  یاه  تیریدم 

لایر  360.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  اضر  ماما  راولب  یادتبا  ناگدازا  لپ  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  راولب  جرک   :: 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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11-م/ن یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/5/10هرامش  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550029 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار یکزیا )  رسامسرگ -  ولج -  تنج   ) زاف 2 (USO یرون (  ربیف  حرط  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   3.423.679.000: نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لباب ناردنزام  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
نفلت 011-32335009 ناردنزام  هقطنم  .دشاب  یم  هصقانم  ناگدنرب  تیریدم  سردم  نابایخ 

32335009-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32331221-011 سیون رود   :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو ییویدار   ییویدار یاه   یاه کنیل   کنیل هیلک   هیلک وو   هداد   هداد زکارم   زکارم   lan ,  wanlan ,  wan هکبش   هکبش یطابترا   یطابترا رتسب   رتسب یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   سیورس   سیورس هثارا   هثارا ناونع : : ناونع
داتس داتس ردرد  

2020

22 زاف   زاف (( USOUSO یرون (  (  یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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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( امک  ) ناریا یتارباخم  تاجناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یرهش  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  غلبم 3  دانسا  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  ناریا ، یتارباخم  تاجناخراک  تکرش  سردم ، راولب  زاریش ، : سردآ هب  یلا 15:30 ) تعاس 8  زا  هبنشراهچ  یلا  هبنش   ) یرادا یاهزور   :: سردآ سردآ

07137265486 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم 2 ناتسا  حطس  رد  یسم  یدنبلصفم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

22 ریسم   ریسم ناتسا   ناتسا حطس   حطس ردرد   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم ناونع : : ناونع 2323
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/757 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/10  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم 1 ناتسا  حطس  رد  یسم  یدنبلصفم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1074 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رک یکاخ 48  یرون  لصفم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399302 :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

رکرک   4848 یکاخ   یکاخ یرون   یرون لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 2525
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 ت - 48 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات  دانسا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 17عبنم ات  دانسا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550468 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یغالبا یاه  یلامونآ  رد  هطقن ) رازه  تشادرب 5   ) یجنس ینارگ  و  هطقن ) رازه  تشادرب 60   ) یجنس سیطانغم  کیزیفوئژ  تامدخ  تایلمع و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فلتخم یاهناتسا  رد 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ..  نیمضت 2.450.000.000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/583689 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/10  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ سمش  ونهد  یرون  ربیف  یارجا  یراذگاو  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

ردرد هطقن ) ) هطقن رازه   رازه   55 تشادرب   تشادرب  ) ) یجنس یجنس ینارگ   ینارگ وو   هطقن ) ) هطقن رازه   رازه   6060 تشادرب   تشادرب  ) ) یجنس یجنس سیطانغم   سیطانغم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تامدخ   تامدخ وو   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
فلتخم فلتخم یاهناتسا   یاهناتسا ردرد   یغالبا   یغالبا یاه   یاه یلامونآ   یلامونآ

2626

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 ت - 47 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  ات  رثکادح   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550478 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه ناتسا  رد  یغالبا  یاه  یلامونآ  رد  تئارق  رازه  نازیم 20  هب  ییاقلا  نویسازیرالپ  یجنس و  سیطانغم  کیزیفوئژ  تامدخ  تایلمع و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فلتخم

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن هجو  زیراو  ربتعم ، یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   650.000.000 نیمضت :

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/251397 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانبهوک ریسدرب  روار  دنرز -  تفاب -  نامرک -  یاهناتسرهش  ییاوه  هکبش  یزاسزاب  تهج  ارجا  تاموزلم و  دیرخ  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

تئارق تئارق رازه   رازه   2 020 نازیم   نازیم هبهب   ییاقلا   ییاقلا نویسازیرالپ   نویسازیرالپ وو   یجنس   یجنس سیطانغم   سیطانغم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تامدخ   تامدخ وو   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2828

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج ارجا   ارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/407753 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لباک ) اتید تازیهجت  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/470911 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشاک ناتسرامیب  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

(( لباک لباک )) اتید اتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3030

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3131
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ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/5/10   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/5/10   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار  یکزیا  رس  یلیلج  رابدور  تنج  رسارکا  زاف 3   USO حرط یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2.803.367.000 هدرپس :  : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32336201-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار یکزیا  رسامسرگ -  ولج  تنج  زاف 2   USO حرط -  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/423/679/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32336201-011 :: 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

رسارکا رسارکا زاف  33   زاف   USOUSO حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

USOUSO حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/435489 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/18هرامش زا 1401/05/10   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/19عبنم خیرات 1401/05/19  زا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغلا یرون  ربیف  یرافح  ییاجباج و  صوصخ  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: 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

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

55-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یسرربعبنم تلهم   - یرادا تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تفایرد خیرات  زا  زور  رثکادح 10  مالعتسا  هدنرب  نعت  اهداهنشیپ و 

5550614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Exfo FTB1V2 FTBx945 SM1 EA EUI89 Main +Remote دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یفجن یاقآ  اب  ینف  ریغ  تالاوس  و  نفلت 84169222 )  ) تخبکین یاقآ   :: نفلت نفلت
(84169410)

:: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یرافح   یرافح وو   ییاجباج   ییاجباج صوصخ   صوصخ ردرد   ناونع : : ناونع 3434

Exfo FTB1V2  FTBx945 SM1 EA EUI89 Main +RemoteExfo FTB1V2  FTBx945 SM1 EA EUI89 Main +Remote دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001060023000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  خروم 1401/5/11  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور 

اشامت  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 13  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550642 :: هرازه هرازه تعاس 11/30دکدک   خروم 1401/5/26  هبنشراهچ  زور   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  28,400,000,000 یلام :  دروآرب  دیامن  مادقا  ناملس  میکح  یرورابان  زکرم  یارب  تاعالطا  یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  درادرظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1,420,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  باسح 4001087907378622 و  هرامش 

یزکرم هناخریبد  فکمه  هقبط  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  داتسا  راولب  یاهتنا  مرهج  تاداهنشیپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

07154446000 :: 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   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/530225 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نازابناج ناتسلخن و   ) جونهک یاهتیاس  یرونربیف  یکاخ  یشکلباک  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

یرورابان یرورابان زکرم   زکرم یارب   یارب تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

اهتیاس اهتیاس یرونربیف   یرونربیف یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010510-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   دادرمهرامش  10 هبنشود ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس دادرم 1401   19 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 00:00   1401

12:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم : عبنم دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 15:00 دادرم 1401   19 هبنشراهچ ،

5550712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم  زکرم  هکبش -  نابیتشپ  قاتا  ینارمع  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 50,000,000 همانتنامض : غلبم 

لاتروپ رد  ًافرص  تکاپ ب  .ددرگ  یراذگراب  لاسرا و  لاتروپ  یور  رب  مه  یکیزیف و  تروص  هب  مه  فلا  تکاپ  .ددرگ  لاسرا  یکیزیف  تروص  هب  یتسیاب  تاکاپ ج 
.ددرگ یراذگراب  تیفیک  لوا  شقن  تکرش 

:: سردآ سردآ

هارمه 09123276277 هرامش  :: 81717707 و  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

ریذپ5549441 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مدوم5549723 نامرف RTU و  ولبات  هارمهب  لماک  نویساموتا  یاراد  تلوولیک  یزاگ 20  رنویسکس  دیرخ 
هاگتسد دادعت 10  هب 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هرهب5550410 ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، ءاقترا ، ریمعت و  لیمکت و  هژورپ :  یراذگاو 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ،

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5550561 متسیس  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5550582 هیذغت  دانسا و  نکسا  مود  هحفص 5)زاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5550608FTTH یتراظن و یاه  نیبرود  تایلمع  هحفص 31)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم هکبش -  -  هکبش نابیتشپ   نابیتشپ قاتا   قاتا ینارمع   ینارمع تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

دنمشوه5550703 لقن  لمح و  یاه  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5550705 کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)دادرارق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سدق رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم : هیلوا دروآرب  دیامن  مادقا  ینونیع  هصقانم  قیرط  زا  رهش  حطس  رباعم  یحطس  یاهبآ  تیاده  یروآ و  عمج  نردم  متسیس  یراذگ و  هلول  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دودح راک  ماجنا  دروآرب  هیلوا 

هام  6: هژورپ یارجا  تدم  دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ینوناق و 9 روسک  باستحا  اب  لایر  درایلیم  جنپ  داتشه و  دصکی و   ) لایر 185/000/000/000

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 9/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/500/000  دیرخ  غلبم 

با هینبا و 5  هبتر 5  لقادح 

:: 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

رباعم رباعم یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده وو   یروآ   یروآ عمج   عمج نردم   نردم متسیس   متسیس وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550101 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک )  لوط 4  هب   ) یضراوع ود  نیبام  ینتب  یلصفم  کولب  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتمولیک )  لوط 4  هب   ) یضراوع ود  نیبام  ینتب  یلصفم  کولب  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
64,255,528,320 یلام :  دروآرب 

لایر   3,212,776,416 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

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

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

2001003273000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550109 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  فداصترپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  ریگ  هبرض  هزیناولاگ و  لیردراگ  هیاپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا حطس  فداصترپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  ریگ  هبرض  هزیناولاگ و  لیردراگ  هیاپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   673,200,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

یضراوع یضراوع ودود   نیبام   نیبام ینتب   ینتب یلصفم   یلصفم کولب   کولب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

ناتسا ناتسا حطس   حطس فداصترپ   فداصترپ طاقن   طاقن وو   ینایرش   ینایرش یاههار   یاههار ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   هزیناولاگ   هزیناولاگ لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000092 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550122 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، رهبا یاه  ناتسرهش  یاههار  حطس  رد  هطوبرم  تاقلعتم  لیردراگ و  بصن  هیهت و  و  لیردراگ )   ) هدید بیسآ  یاه  ظافح  یروآ  عمج  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیناطلس  هدنبادخ و  هردمرخ ، 

ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاه ناتسرهش  یاههار  حطس  رد  هطوبرم  تاقلعتم  لیردراگ و  بصن  هیهت و  و  لیردراگ )   ) هدید بیسآ  یاه  ظافح  یروآ  عمج  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هیناطلس  هدنبادخ و  هردمرخ ،  رهبا ، 
35,670,830,940 یلام :  دروآرب 

لایر   1,783,541,547 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابیخ  قرشا  خیش  راولب   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

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

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

2001003273000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550123 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیشروخ  نز  کمشچ  غارچ  یئانشور و  اب  ولتشپ  هرق  روحم  یاه  عطاقت  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدیشروخ  نز  کمشچ  غارچ  یئانشور و  اب  ولتشپ  هرق  روحم  یاه  عطاقت  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,590,455,096 یلام :  دروآرب 

لایر   2,029,522,755 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

وو هیهت   هیهت وو   لیردراگ )  )  لیردراگ  ) ) هدید هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه ظافح   ظافح یروآ   یروآ عمج   عمج وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
لیردراگ لیردراگ بصن   بصن

4242

یدیشروخ یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   یئانشور   یئانشور اباب   روحم   روحم یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 77 ھحفص 29 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550589 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ و  ینمیا ، تازیهجت  مئالع ، یتاعالطا ، ولبات  یشک ، طخ  اب  ولتشپ  هرق  روحم  یاه  عطاقت  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیردراگ و  ینمیا ، تازیهجت  مئالع ، یتاعالطا ، ولبات  یشک ، طخ  اب  ولتشپ  هرق  روحم  یاه  عطاقت  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,823,131,866 یلام :  دروآرب 

لایر   1,741,156,593 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئالع ولبات  هیاپ  یکیفارت  ردنلیس  ۔یکیتسال  ریگ  تعرس  رابخا ) هدننک  صخشم  ینمیا و  مئالع  یولبات  یکیفارت (  مالقا  هنیمز  رد  ناگدننک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  توعد  ینمیا ) 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

- یگدامآ مالعا  کمایپ 10004441000444  هرامش   33563026-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ5549441 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 5)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هرهب5550410 ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، ءاقترا ، ریمعت و  لیمکت و  هژورپ :  یراذگاو 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ،

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روحم روحم یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4444

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 77 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/be25224aqk4jx?user=37505&ntc=5550589
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5550589?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/94rgqlh4hs5rd?user=37505&ntc=5550605
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5550605?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یاه5550670 هرادج  یراکنامیس  زبس ـ  یاضف  یرادهگن  هحورشم :  یاه  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
و دیهش ـ  رازه  نزاخم  زیهجت  تمرم و  حرط  هقطنم ـ  حطس  رد  هدوسرف 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5550703 لقن  لمح و  یاه  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5550703 لقن  لمح و  یاه  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/389608 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/05/10 زا : تلهم   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/19  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب دیهش  زکرم   ip نیبرود یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

زکرم زکرم   ipip نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 77 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fw6caq8fqhgws?user=37505&ntc=5550500
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5550500?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/52 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/16هرامش تلهم   1401/05/09 زا : تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5550608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت  ) هوکزوریف تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  دنمجرا  رهش  FTTH یتراظن و یاه  نیبرود  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

گنیروتینام5550561 متسیس  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5550585 لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  هحفص 5)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5550705 کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)دادرارق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FTTHFTTH  وو یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5549148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  (bpms  ) راک بسک و  یاهدنیارف  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه تهج  یرهاط  یاقا  هرامش 61063197 

1101003068000133 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   BPMS سسورپ یبوی  راک  بسک و  دنیارف  تیریدم  یربا و  یزاس  هچراپکی  هلاناک  دنچ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هناماس دیون  ایار  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  تساوخرد و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا   - هربراک سوریو 20  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000056 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   Padvish Ultimate شیوداپ هکبش  هخسن  سوریو  یتنآ  ناونع  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ نما  هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نما  هدنزاس  عجرم  ناریا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک وو   بسک   بسک یاهدنیارف   یاهدنیارف تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

هربراک هربراک   2 020 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000085 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب اتفا  یتینما  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  هرامش  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن.ددرگ ، هیهت  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  امتح  .یناریسکات  ناگوان  تاعالطا  تبث  رازفا  مرن  .هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  ینابیتشپ  شزومآ و  ،

1101005632000025 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  متسیس  اسپ  ددرت  شیاپ  یریگ و  شرازگ  تبث و  هناماس  لیابوم  زودنیو و  بو و  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
قافآ ریس  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  قافآ  ریس  شزادرپ 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09183719865  اب  رتشیب  تاحیضوت  یلیمکت و  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615873356 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  لانیمرت  نافعضتسم  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124777-087  ، 33520371-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520370-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریسکات یناریسکات ناگوان   ناگوان تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5151
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   web GIS یرازفا مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000628 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعاس ناشیدنا  نردم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   WEB - GIS web/gis یناکم تاعالطا  یاه  هیال  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5549643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوگراچ تکرش  طسوت  هدش  هئارا  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  درادناتسا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم 

یناوضر 83532441
1101003174000063 زاین :  هرامش 

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

web GISweb GIS یرازفا یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ درادناتسا   درادناتسا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متسیس ناراکمه  تکرش  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ 

1101001063000200 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  ینف  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک یارب 30   ، یقوقح روما  رازفا  مرن  تهج  زاس  شرازگ  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000047 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربراک یارب 30   ، یقوقح روما  رازفا  مرن  تهج  زاس  شرازگ  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314108-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس ناراکمه   ناراکمه تکرش   تکرش یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5454

ربراک ربراک   3030 یارب   یارب  ، ، یقوقح یقوقح روما   روما رازفا   رازفا مرن   مرن تهج   تهج زاس   زاس شرازگ   شرازگ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5555

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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یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003597000020 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 235 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار یارب 2200 شیوداپ  سوریو  یتنآ  یزاس Kasper Sky و  لاعف  سنسیال  هیهت  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228000856 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش ربتعم  تارغت  سیسات و  یهگا  خرن و  داهنشیپ  گرب  دانسا ، دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش ، دیق  یاه  همانیهاوگ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دروآرب 000ر000ر835ر5 یرتویپماک -  تامدخ  هرادا  یرجم :  .دشابیم  یمازلا  یراکنامیپ 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627701-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5656

هنایار هنایار 22002200 یارب   یارب شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ وو     Kasper SkyKasper Sky یزاس   یزاس لاعف   لاعف سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5757

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ینابیتشپو  یا  هعسوتدرکیوراب  نیرفآون  ناریا  هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هناماس

1101001011000092 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ینابیتشپو  یا  هعسوتدرکیوراب  نیرفآون  ناریا  هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88115895 یرگشل دادرارق  سانشراکو  88115374 یلقاع ینف  سانشراک  نفلتدشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1098-14010163 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5550462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  ناگوان  تیریدم  هناماس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا هناماس   هناماس تامدخ   تامدخ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 5858

تاقلعتم تاقلعتم اباب   ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959

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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درونجب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ عیزوت  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000083 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اتفا  یتینما  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار5550451 بصن و  تخاسریز Docker و  داجیا  یزادنا Zabbix Monitoring و  هار  بصن و 
Splunk Enterprise یزادنا

هحفص 40) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تلافسآ تلافسآ عیزوت   عیزوت هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن هعسوت  یسدنهم و  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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ربتعم  یتناراگ  اب   NE-SPE20A لدم دنمشوه  یکینورتکلا  ترا  هاگتسد  کی  زاین  دروم  یالاک  دشن .  تفای  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدنزاس 

1101093314000059 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

میس تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک  1 ینولیان هتسب   PVC شکور سنج   V 750-450 ژاتلو  1x50 mm^2 عطقم حطس  یسم  ترا  ناشفا  میس  الاک :  مان 
هوکریش لباک  و 
فالک 1 دادعت : 

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

 . تسا ههام  کی  رثکادح  لیوحت  خیرات  زا  تخادرپ  دشابیم .  رادیرخ  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ود هقطنم  نارهت -  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  Rtu تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094379000030 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  ود  هقطنم  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
اهتسپ و تخاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IDS هدنزاس عجرم   IDS850 لدم یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات   RTU تراک الاک :  مان 

( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت 
ددع 32 دادعت : 

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

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  Rtu تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597653313 یتسپ :  دک  یدضع ، - دیهش  نابایخ  - دنز ناخ  میرک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921003-021  ، 88915400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88921002-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NE-SPE20ANE-SPE20A  لدم لدم دنمشوه   دنمشوه یکینورتکلا   یکینورتکلا ترا   ترا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6161

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط RtuRtu تراک   تراک ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن و  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 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یکیرتکلا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002334 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرد کینورتکلا  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  روتینام   E943FWSK لدم یکیرتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

یلام ینف و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلبت هاگتسد  40 (- ...و سیک  ، گنیروتینام ، یطابترا مزاول  ) گنیروتینام لرتنک و  متسیس  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبدیرخ  تساوخردو  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000186 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم   SENSONICS یتراجت مان   DN26 G3 لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  هلاناک  هس  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   GALAXY TAB S6 LITE P615 64GB لدم  in 10/4 زیاس تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
دنورا کینورتکلا  هبزور 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زاوها  افبآ  تکرشرابنا  ات  لمح  هنیزه  دشابیم  ینارمع  ( 1307002080) یاهحرط لحمزاراد  خیرات  راداهب  قاروا  تخادرپ :  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یزمره 09163190152  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  امتح  افطل  تسا  هدنشورف 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلبت تلبت هاگتسد   هاگتسد 4040 (-(- ...و ...و سیک   سیک ،، گنیروتینام گنیروتینام ،، یطابترا یطابترا مزاول   مزاول )) گنیروتینام گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد 22 ناونع : : ناونع 6464

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   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریگ بای و  تشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001200 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کتپ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   mm 100 یدالوف یزیمور  هریگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ورین شیالاپ  یسدنهم  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم   DILO هدنزاس عجرم   R002-033-3 لدم زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهظ  تعاس 1  ات  یغارچ 09166217966  یاقآ  اب  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  الاک 

تسا یمازلا  الاک  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ 
میرادن  تخادرپ  شیپ 

تسا یدقنریغ  تخادرپ 
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه 

تسا هباشم  دک  ناریا 

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

32217692-061  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریگ هریگ وو   بای   بای تشن   تشن ناونع : : ناونع 6565
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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 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   POWER SUPPLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000017 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POWER SUPPLYPOWER SUPPLY ناونع : : ناونع 6666
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5549985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن ینارمع -  تارابتعا  لحم  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  نکش  راشف  ریش  دنمشوه  کولب  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000223 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نامیترآ  یتراجت  مان   APC245 لدم  SCADA یاه هناماس  طسوت  لرتنک  تیلباق  اب  دربراک  نکشراشف  ریش  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 

نامیترآ رترب  تاعالطا  یروانف  هعسوت 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکش نکش راشف   راشف ریش   ریش دنمشوه   دنمشوه کولب   کولب رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 6767
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   IFQ گنیروتینوم یرادار  جنس  یبد  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000124 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   Raven-Eye لدم یرادار  جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-855-851 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-17هرامش عورش 11-05-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5550451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Splunk Enterprise یزادنا هار  بصن و  تخاسریز Docker و  داجیا  یزادنا Zabbix Monitoring و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

IFQIFQ گنیروتینوم   گنیروتینوم یرادار   یرادار جنس   جنس یبد   یبد ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 6868

Splunk  EnterpriseSplunk  Enterprise یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو     DockerDocker  تخاسریز تخاسریز داجیا   داجیا وو     Zabbix MonitoringZabbix Monitoring  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001170000010 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ریوصت  هارمهب  اضما و  رهم و  لیمکت ،  دادرارق  سیون  شیپ  تمیق ،  مالعتسا  گرب  مالعتسا ، مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: 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

یلامش ناسارخ  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 7070

رورس رورس وو   یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ قبط  لک - هرادا  یروانف  رورس  یکیزیف و  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003638000009 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-TEC یتراجت مان   DS-120 لدم ینامتخاس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
کت هواک  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب  یرتم  لوط   mm^2 0/5 عطقم حطس  یسم  سنج  ترا  قرب  میس  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

دالوفورتپ عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یرتم  لوط   mm 16 زیاس یدالوف   BS4568 هوزر اب  یفخم  زرد  کبس  تیئودناک  هلول  الاک :  مان 
برغ

رتم 700 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   2011L لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   INIM یتراجت مان   INIKIN4ACONCEPTGB لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TB 1 تیفرظ لدم 006   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   BLc3000 لدم  in 19 قمع  in 10 عافترا هنایار  هکبش  رورس  کر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

یادناویه سا  یپوی  عیزوت  هیهت و  هدنزاس  عجرم   HYUNDAI UPS یتراجت مان   SB2-6000H لدم  kVA 6 ناوت  line interactive عون  UPS الاک :  مان 
کینورتکلا یادناویه  سا  یپوی  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-200E لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415939381 یتسپ :  دک  کالپ 520 ،  تمه  هارراهچ  یلامش -  هیریما  نابایخ  یاهتنا  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226405-058  ، 32222625-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239843-058 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000335 زاین :  هرامش 

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

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34043291-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5550459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fenwal: ربمان تراپ   F9 یاه دلوم  گنیتیافریاف  متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  روسنس  حرش : YPGMC-75-1401-576-خ ـ  هرامش : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: نایاپ 1401/05/10 ـ  عورش : لرتنک ـ  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ : ددع ـ  دادعت 5   Fenwal دنرب :   GE: 287A1321P002 ربمان تراپ   17343-113-950 F

1401/05/11

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هریگ5549612 بای و  هحفص 40)تشن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

بایزاگ بایزاگ ناونع : : ناونع 7272

ربمان ربمان تراپ   تراپ   Fenwal: 17343- 1 13-950  FFenwal: 17343- 1 13-950  F ربمان   ربمان تراپ   تراپ   F9F9  یاه یاه دلوم   دلوم گنیتیافریاف   گنیتیافریاف متسیس   متسیس یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد گنیتیافریاف   گنیتیافریاف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
ددع ددع   55 دادعت   دادعت   FenwalFenwal دنرب :  :  دنرب   GE: 287A132 1P002GE: 287A132 1P002

7373
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 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

5549109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws-c2960g-48tc-l-cisco2960 switch--------ws-c2960g-24tc-l-cisco2960 switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000077 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRY TECHNIK یتراجت مان   DB 15MI لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33408898-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: 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-c2960g-48tc- l-c isco2960  switch- - - - - - - -ws-c2960g-24tc- l-c isco2960  switchws-c2960g-48tc- l-c isco2960  switch- - - - - - - -ws-c2960g-24tc- l-c isco2960  switch ناونع : : ناونع 7474
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یزکرم ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  یتناراگ  اب   CISCO یتراجت مان   switch WS-C2960-48FPD-L لدم هکبش  اتید  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004445000010 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یمیهاربا  یاقآ  هرامش 08633454218  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819797844 یتسپ :  دک  نکسم ، ) ) یزار خ  نارهت - -خ  کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33454196-086  ، 33454111-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33124016-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب تعرسرپ  تنرتنیا  طخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000047 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( دشاب یم  تسویپ  رد  تاصخشم   ) میسیب تعرسرپ  تنرتنیا  طخ  - 

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

1401/05/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   یتناراگ   یتناراگ اباب     CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   switch switch WS-C2960 -48FPD-LWS-C2960 -48FPD-L لدم   لدم هکبش   هکبش اتید   اتید وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

میسیب میسیب تعرسرپ   تعرسرپ تنرتنیا   تنرتنیا طخطخ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواز تهج  یرون  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000081 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
رتم  280 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع دادعت 1   ) SFP هارمه هب   Media Converter D-link DMC-700MSC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000199 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SANGOMA یتراجت مان   Pri E1 CARD FSX-16PORT هب لاتیجید  لانگیس  لدبم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یجرف مناخ   33967475 نفلت :

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 7777

(( ددع ددع   11 دادعت   دادعت  ) ) SFPSFP  هارمه هارمه هبهب     Media Converter D- link  DMC-700MSCMedia Converter D- link  DMC-700MSC ناونع : : ناونع 7878
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  ویسپ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000201 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

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

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  کی  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39903156 نفلت :

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7979
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  ) لاناک هاگتسد 32  لاناک و 8   NVR 64 هاگتسدکی (: NVR  ) نیبرود زاس  هریخذ  لانرتنیا و  کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
023-31102392 عاجش سدنهم   : ینف ( تسویپ

1101001049000068 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسوماج همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVER MEDIA یتراجت مان  + SEB5116H لدم کسید  دراه  نودب  وئدیو  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
یمساج

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SAS لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  تهج  ، ددرگ لیوحت  نانمس  یا  هقطنم  قرب  تکرش  برد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   ) دامن لصاح  سامت  یدوعسم  یاقآ   023-31102386 هرامش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( NVRNVR  ) ) نیبرود نیبرود زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 8080
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یئویدار هکبش  میسیب و  یاه  هاگتسد  ریمعت  یرادهگن و   ، ینابیتشپ ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق 

1101000278000122 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتارباخم  یراهم  لکد  هحفص  دربراک   G35 هعطق هلیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئویدار یئویدار هکبش   هکبش وو   میسیب   میسیب یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 77 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x9quf56frhb8e?user=37505&ntc=5550178
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5550178?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب دشاب - هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسرد  روتکاف  شیپ 

1101001011000093 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

اب روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب - هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس یرقاب 88115655  مناخ  ینف  ناسانشراک  نفلتدشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماسرد  الاک  لماک  تاصخشم 

09128168407 ینسحم

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5550279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییویدار  هناورپ  اب   VHF هکبش یزاس  گنهامهو  قیبطت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003199000007 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

رتم - ددع  1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم لوئسم.ددرگ  تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لماک  تروصب  اضما و  رهم و  لیمکت  زا  سپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرماع 09123730853 سدنهم  یاقآ 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  مالقا   SWITCH-DLINK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000018 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DGS-1024D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار هناورپ   هناورپ اباب     VHFVHF  هکبش هکبش یزاس   یزاس گنهامهو   گنهامهو قیبطت   قیبطت ناونع : : ناونع 8383

SWITCH-DLINKSWITCH-DLINK ناونع : : ناونع 8484
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ناریا یمالسا  یروهمج  لابتوف  نویساردف   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5550299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویتکا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093922000017 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  لابتوف  نویساردف  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  ساسا  رب  ویتکا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب نویساردف  تاعالطا  یروآ و  نف  لوئسم  دات  دروم  تسیابیم  یلیوحت  مالقا 

1995873781 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  موس  یرتم  هدزاود  هچوک  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88605861-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88605861-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  رتسب  یرادهگن  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000004 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  ساسارب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  جرد  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتکا ویتکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

یرون یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب یرادهگن   یرادهگن وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 8686
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سردم تیبرت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راولب جرک ، نارهت  نابوتا  یرتمولیک  .سردم 17  تیبرت  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  شیور ، نامتخاس  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شهوژپ

1101000015000084 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

اب زاین  تروص  رد  .دوش  ماجنا  مزال  تقد  تسویپ  کرادم  هب  افطل.سردم  تیبرت  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  شیور ، نامتخاس  هکبش  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09375065355 

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

8288000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82883017-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ  الاک / دیرخ  ءاهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیئامرف مالعا  نعت و  دیتسه  هلماعم  هب  رضاح  هک  ار  ریز  دراوم  یاهب  نیرخآ  تسا  دنمشهاوخ 

 NEAX جیئوس دراه  دیرخ  الاک : عون 
هاگتسد  5 دحاو :

دشابیم هام  هس  تمیق  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد هناخ  ریبد  لیوحت  ار  تاکاپ 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلک  لمح و  هنیزه  سراف و  هقطنم  تارباخم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 
.دش دهاوخ  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم 

:: سردآ سردآ

ینامداش 07136112217 : هدنریگ مالعتسا   :: 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

یزرواشک یزرواشک هدکشناد   هدکشناد شیور ، ، شیور نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 8787

NEAXNEAX  جیئوس جیئوس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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سراف یرادناتسا   :: 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 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

5550406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  ربیف  نژویف  هاگتسد  رویلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000060 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIKURA هدنزاس عجرم   FUJIKURA یتراجت مان   CT30 لدم یرون  ربیف  رویلک  رتاک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  ربیف  نژویف  هاگتسد  رویلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف نژویف   نژویف هاگتسد   هاگتسد رویلک   رویلک ناونع : : ناونع 8989
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس جدننس و  اتید  یاه  نلاس  یاهردل  یزاسهب ocdf و ddf و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000702 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

تسا  هدنرب  هدهع  رب  مه  هریغ  لقن و  لمح و  اه و  هنیزه  هیلک 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  میامض 

یرهاط 08733292236 سدنهم 

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

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/522666 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/18هرامش  : ات تلهم   1401/05/10  : زا تلهم   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/19عبنم  1401/05/19  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفریج زاف 7   bts یرون ربیف  ارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225  : نفلت تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید یاه   یاه نلاس   نلاس یاهردل   یاهردل وو     ddfddf  وو   ocdfocdf  یزاسهب یزاسهب ناونع : : ناونع 9090

btsbts یرون   یرون ربیف   ربیف ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/407786 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/05/10  تلهم   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/19  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف ریت  یروآ  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  یرازگرب : لوئسم 

:: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف یزلف ریت   ریت یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 9292

تخاسریز تخاسریز تاطابترا   تاطابترا ردرد   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393
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تاصخشم ریداقم و  تسرهف  قباطم  یلامش  ناسارخ  تخاسریز  تاطابترا  رد  تبوطر  امد و  شیاپ  متسیس  لیمکت  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمالاکدک  یتارب )  09155840349: سامت ) تسویپ ینف 

1101001022000712 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دنهس ولباترذآ  هدننک  هضرع  عجرم   IP43 تظافح هجرد   KA 50 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتعنص  دربراک   ATS2 لدم یراوید  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

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

نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   DIN-DIN لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-D لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AP9520TH تبوطر امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عجرم شیرتا  هدنزاس  روشک   NBGME یتراجت مان   DIN-DIN لدم  m 25 لوط  PATCH CORD SM SIMPLEX یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هنایمرواخ رتسگ  هنیهب  رون  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد واضماو  رهم  نآ  یاهتسویپ  مامضناب  یگدروخطخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  لحم  دیدزابزا  سپ  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا هباشمالاکدک  ) دوش لصاح  سامت  یتارب  یاقآ  هرامش 09155840349 اب  یگنهامه  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  نامز  رد 

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

32210114-058  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/28/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یروتکاف  تروص  هب  اهب و  مالعتسا  اب   (" JSCC-OPTIX OSN (SSJ2JSCC01 9500 یلرتنک تینوی  هب "  تبسن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس نیوزق -  یامیسوادص  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون - )  نابایخ  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق -  رد  عقاو  لاسرا :  :: سردآ سردآ
نیوزق  هقطنم  تارباخم  یداتس 

یداتس نامتخاسنیوزق  یامیسوادص  نامزاس  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون )  نابایخ  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  یناشن :
اهدادرارق دحاو  تاکرادت -  هرادا  نیوزق -  هقطنم  تارباخم 

02833652080 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: 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

یناشن5549547 شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 32)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا5549643 مرن  ینابیتشپ  درادناتسا  تامدخ  هحفص 32)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5549862 تحت  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 71)بصنودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5549896 یکیزیف و  تظافح  تازیهجت  هحفص 47)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناریا5550394 هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  تامدخ  هحفص 32)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هار5550451 بصن و  تخاسریز Docker و  داجیا  یزادنا Zabbix Monitoring و  هار  بصن و 
Splunk Enterprise یزادنا

هحفص 40) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( JSCC-OPTIX OSN (SSJ2JSCC01JSCC-OPTIX OSN (SSJ2JSCC01   95009500 یلرتنک   یلرتنک تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا  هب  هجوتاب  دیفم  لوط  رتم  رادقم 20000  هب  نالگهد  رهش  یاه  نابایخ  یکیفارت  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101090595000129 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  20000 دادعت : 

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

 . دشاب یناریسکات  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  تاروما  هیلک   :: 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

یراذگراب یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هبهب   هجوتاب   هجوتاب دیفم   دیفم لوط   لوط رتم   رتم   2 000020000 رادقم   رادقم هبهب   نالگهد   نالگهد رهش   رهش یاه   یاه نابایخ   نابایخ یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

9595
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هواجریم (  یزرم  هنایاپ  لاکیناکم  ورتکلا  دنبهار  هاگتسد  شش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ,  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000224 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FACC هدنزاس عجرم   B680 لدم یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ لاکیناکم   لاکیناکم ورتکلا   ورتکلا دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد شششش   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ,  ,  دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طوبرم  کرادم  مامت  یقوقحو ) یقیقح   ) ناگدننک تکرش  تسا  دنمشهاوخ  .یتسویپ  تسیل  ربارب  یگدننار  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامرف یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  تکرش 

1101005376000006 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هغارم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ار  دوخ  تکرش  هب  طوبرم  کرادم  مامت  یقوقحو ) یقیقح   ) ناگدننک تکرش  تسا  دنمشهاوخ  .یتسویپ  تسیل  ربارب  یگدننار  مئالع  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامرف یراذگراب  هناماس 

5513613168 یتسپ :  دک  هغارم ،  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  سدق -  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222231-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37229640-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  هب  - یرادرهش کیفارت  تنواعم  یریوصت  تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم 

1101005084000025 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ و هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  - یرادرهش کیفارت  تنواعم  یریوصت  تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابرهم 09127804072- هیوفص 09127865701 .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ددرگ و  هدننک  تکرش  اضماورهم  هب  رومهمم  تسویپ  کرادم 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یاهلکد   یاهلکد تخاس   تخاس یحارط   یحارط وو   نویسادنوف   نویسادنوف یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/1310:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 12:00:001401/05/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550657 :: هرازه هرازه :: 1401/05/1509:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت - ینیوآ نتجنپ  یسلجم  حتفم  یسربط  توبن  یاه  نابایخ  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب .  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد تسیاب  یم  دننکیم  تکرش  مه  رگید  قطانم  رد  نامزمه  هک  یناراکنامیپ  دوشن ،  ییاشگزاب  تامالعتسا  تیاس  رد  ررقم  خیرات  قبط  دیاش  هکنیا  هب  هجوت  اب 

رد دنوشب .  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  زا  یلایر  ای  یراک  تیفرظ  نتشادن  تروص  رد  ات  دنناسرب  هقطنم  نیا  عالطا  هب  ار  بتارم  اعیرس  هقطنم  نآ  رد  ندش  هدنرب  تروص 
 : دانسا هنیزه   . دشاب یم  تکرش  نآ  هدهع  هب  عقومب  مادقا  مدع  زا  یشان  تاعبت  مالعتسا  رد  صخش  ای  تکرش و  نآ  تکاپ  ندرک  زاب  یناسر و  عالطا  مدع  تروص 

ناگیار
هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر دقاف  هبتر  لقادحیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  2

رظناباب 42  شبن  هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

31294049 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

اهاه نابایخ   نابایخ ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروتسر یمشچ  برد  یا و  هشیش  سکاب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000214 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  تسویپ  تاعالطا  قبط  هناماسرد  خرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513146-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: 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

یزرم5549571 هنایاپ  لاکیناکم  ورتکلا  دنبهار  هاگتسد  شش  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)دیرخ ,  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناروتسر ناروتسر یمشچ   یمشچ برد   برد وو   یایا   هشیش   هشیش سکاب   سکاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یتناراگ  اب  هارمه  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  ریگدزد  هاگتسد  بصن 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000222 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

یرس 50 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لیمکت  امازلا  تسویپ  لیاف  یفیک / لرتنک  دیئات  لیوحن و  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5549862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک تسویپ  تاصخشم  قبط  ناتسلگ  تخاسریز  ماما  قآ  هاگتسیا  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخادرپ شیپ  مدع  .تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  هئارا 

1101001022000710 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس رتم و  ددع ، 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ حرط  رظان  ییاهن  دات  زا  سپ  کرادم و  دانسا و  هئارا  نامز  زا  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لیوحت  , لمح  , هیهت هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقم یاقآ   02188118782  - 01732247372 یلا 4 رظان سامت  هرامش  تفرگ  دهاوخ  تروص  تخادرپ  زور  رثکادح 45 

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

32247373-017  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد   5050 بصن   بصن ناونع : : ناونع 10 110 1

هکبش هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 77 ھحفص 72 
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رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هتسب رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004835000011 زاین :  هرامش 

رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یردان یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  .ددرگ  همیمض  روتکافشیپ  دیسررس 26/6/1403 -  هب  ازخا 005  یمالسا  تکراشم  قاروا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت   09133253759

8319638745 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  یبونج  یدعس  یاهتنا  رهش  نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45210006-031  ، 45210005-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45210006-031 :: 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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زربلا

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینامیلس هزوم  خاک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000060 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لک ،  هرادا  یزرواشک ،  سیدرپ  یقرش  برد  بنج  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  نارمچ ،  دیهش  راولب  جرک ،  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3158765613

32801198-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32829123-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

هینامیلس هینامیلس هزوم   هزوم خاک   خاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5549896 یکیزیف و  تظافح  تازیهجت  هحفص 47)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یریوصت5550326 تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  هحفص 65)یحارط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

5549887(NVR  ) نیبرود زاس  هریخذ  لانرتنیا و  کسید  هحفص 51)دراه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5550654(EPC  ) ماوت تروص  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، الاک و  نیمات  یحارط ،
قاتا یارب  لسوریآ  موف و  یبآ ، افطا ، (، PM200  ) یزاگ ءافطا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس 

ییایمیش داوم  رابنا  تارباخم و 

هحفص 14) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5549896 یکیزیف و  تظافح  تازیهجت  هحفص 47)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

ربمان5550459 تراپ   F9 یاه دلوم  گنیتیافریاف  متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  روسنس 
دادعت 5  Fenwal دنرب :   GE: 287A1321P002 ربمان تراپ   Fenwal: 17343-113-950 F

ددع

هحفص 47) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

تاقلعتم5549362 هیلک  هارمه  هب  ریگدزد  هاگتسد  هحفص 71)بصن 50  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یزرم5549571 هنایاپ  لاکیناکم  ورتکلا  دنبهار  هاگتسد  شش  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)دیرخ ,  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یزرم5549571 هنایاپ  لاکیناکم  ورتکلا  دنبهار  هاگتسد  شش  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)دیرخ ,  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5549359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000063 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

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

دیریگب 09126508864 سامت  سانشراک  هرامش  اب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

تسویپ5549359 تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 75)رد  تقرس  ( تقرس دضدض  

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   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

راک5549148 بسک و  یاهدنیارف  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 32)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5549266 سوریو 20  هحفص 32)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5549547 شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 32)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناریسکات5549548 ناگوان  تاعالطا  تبث  رازفا  هحفص 32)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5549591web GIS یرازفا مرن  هحفص 32)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا5549643 مرن  ینابیتشپ  درادناتسا  تامدخ  هحفص 32)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناراکمه5549807 تکرش  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
متسیس

هحفص 32) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک5549855 یارب 30   ، یقوقح روما  رازفا  مرن  تهج  زاس  شرازگ  هحفص 32)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5549894 سوریو  یتنآ  هحفص 32)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یارب5550227 شیوداپ  سوریو  یتنآ  یزاس Kasper Sky و  لاعف  سنسیال  هیهت  تامدخ  ماجنا 
هنایار 2200

هحفص 32) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5550266 - هتسب رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 71)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا5550394 هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  تامدخ  هحفص 32)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلافسآ5550591 عیزوت  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 32)یحارط و  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

یریوصت5550326 تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  هحفص 65)یحارط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) 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

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