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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 26

140 1140 1 دادرم   دادرم   1818 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3232))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 33

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدش دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/01/ف یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش و یزاس  هدایپ  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  عوضوم :  اب  هصقانم  هب  توعد  تهج  ناراکنامیپ  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( NSX  ) یزاجم لاوریاف 

یاه هتشر  رد  لقادح 3  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ  باختنا  یفیک و  یبایزرا  ییاسانش ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد 
بصن و نیمات ، عوضوم  اب  هصقانم  رد  تکرش  هب  توعد  روظنم  هب  یتارباخم ) یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  ای   Main Frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و   ) طبترم

.دیامت  مادقا  ناوخارف  تسویپ  داتسا  رد  جردنم  طیارش  اب  و  ( NSX  ) یزاجم لاوریاف  هکبش و  یزاس  هدایپ  رور و  یزادنا س  هار 

.دشاب یم  راتخم  تراسخ  ناربج  نودب  لیلد و  رکذ  هب  زاین  نودب  تاداهنشیپ  زا  کیره  در  ای  لوبق و  رد  رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش نیا  تیاسبو  هب  هعجارم  یتساوخرد :  یاه  مرف  کرادم و  یفیک و  یبایزرا  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  تفایرد ،  :: سردآ سردآ
یزکرم رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالماعم  نویسیمک  رتفد  لحم  لسارا :

:: نفلت :: www.geg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/051 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف لیوحت  نیمات و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  لایر -  هدرپس 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  هدوب و  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کیتامروفنا  تامدخ  تکر  یتارباخم - 

(، قباس ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ، : یناشن هب  یلا 16 ،)  8  ) یرادا تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تاصقانم هناخریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6 ، یوجاوخ ، عطاقت 

سامت 27370) هرامش  یعاجش -  یاقآ   ) :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( NSXNSX  ) ) یزاجم یزاجم لاوریاف   لاوریاف وو   هکبش   هکبش یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

لاوریاف لاوریاف لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنمشوه5563271 لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  دانسا : تفایرد   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود 

مج ماج   :: عبنم زورعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  تاداهنشیپ : لیوحت   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش 

5563482 :: هرازه هرازه اهداهنشیپدکدک   میلست  زا  سپ  هسلج  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین « HMI متسیس رازفا  تخس  ددع  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ،  » تهج سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  زا  تباین  هب  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن مادقا  ریز  طیارش  قباطم  ناوخارف  رد  تکرش  تهج  دیآ  یم  لمع  هب  توعد  نایضاقتم  زا  اذل  .دهد  ماجنا  راکنامیپ  ییاسانش  سراف  جیلخ  یزاگ 

نایضاقتم  از  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  لیوحت  دشاب ، هتشاد  ار  یضاقتم  زاجم  یاضما  رهم و  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا  اب  یضاقتم  هدنیامن  هب  طقف  کرادم  دانسا و 

یژرنا نیمات  قفا  تکرش  مان  هب  دک 143  دابآ  تداعس  هبعش  هافر  کناب  دزن  هرامش 213217442  باسح  هب  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر  نویلیم  هصقانم 2  دانسا  شورف 
.ددرگ  هئارا  دانسا  دیرخ  نامز  رد  روکذم  هجو  زیراو  دیسر  زیراو و  سراپ 

تسا هدش  حیرشت  دانسا  رد  طیارش  ریاس 
.تسا هدیدرگ  جرد   www.otpgc.co سردآ هب  سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تیاس  رد  ناوخارف  یهگآ 

نیمات قفا  تکرش  موس ، هقبط  یسروب ، یاه  تکرش  رتافد  راداهب ، قاروا  سروب  رالات  یرادرهش ) ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ ، تداعس  نارهت ، : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ
سراپ یژرنا 

، سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تسارح  دحاو  کالپ 18 ، ینابعش ،)  ) مهن هچوک  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ، : تاداهنشیپ لیوحت 
(021  ) 22147367: سکفلت

سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تالماعم  نویسیمک  : تکاپ شیاشگ 

26359279 :: نفلت :: www.otpgc.coنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: 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

HMIHMI متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس ددع   ددع   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 41 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f3c5jr8q2cp2q?user=37505&ntc=5563482
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563482?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهب تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 20 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش تعاس 8  زا  یراک  زور  هد  تدم  فرظ  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14

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

5563104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش بصن  یرسارس  رطخ  ریژآ  کیتاموتا و  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  هعسوت  تاریمعت و  تست ، یرادهگن ، سیورس و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی دادرارق  بلاق  رد  ار  دوخ  یزکرم  رتفد  هاگشیالاپ و  رد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپدحاو مجنپ ، هقبط  کالپ 2 ، یفیرش ، هچوک  شبن  رفظ ،)  ) یدرگتسد دیحو  دیهش  نابایخ  یتعیرش ، رتکد  نابایخ  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: behranoil.co/fa/tender.htmlنفلت 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

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001011000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563155 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا  تلود  هرامش 2  هداد  زکرم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یناسر  زورب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا  تلود  هرامش 2  هداد  زکرم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یناسر  زورب  هعسوت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,992,000,000 یلام :  دروآرب 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,099,600,000 نیمضت :  غلبم 

دشاب  هصقانم  طیارش  هدام 8  رد  جردنم  طیارش  اب  قبطنم  تسیاب  یم  هطوبرم  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
18:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21. یدورو  .نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش .  نابایخ   ، 1631713931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رطخ رطخ ریژآ   ریژآ وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   فشک   فشک متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   تاریمعت   تاریمعت تست ، ، تست یرادهگن ، ، یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم رتفد   رتفد وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ردرد   هدش   هدش بصن   بصن یرسارس   یرسارس

44

هداد هداد زکرم   زکرم قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هعسوت   هعسوت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 41 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c9za3xvcjrnxa?user=37505&ntc=5563104
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563104?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/725xbn3b86tgc?user=37505&ntc=5563155
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563155?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 - ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

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

مود تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش تعاس 12  زا 1401/05/15  دانسا  تفایرد   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563294 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  صن  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام  ارجا 6  تدم 

لایر دروآرب 35.000.000.000 

لایر غلبم 1.750.000.000  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  هرقف  کی  ای  یدقن  زیراو  یکناب  شیف  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 277 یگنسهوک 19 و 21  نیب  یگنسهوک  نابایخ  دهشم  یناشن  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

یلخاد 212  05138427008 :: نفلت :: setadiran.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

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

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001011000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563171 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  لدابت  یلم  زکرم  تخاسریز  هعسوت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا  لدابت  یلم  زکرم  تخاسریز  هعسوت  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,999,819,500,000 یلام :  دروآرب 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   45,996,390,000 نیمضت :  غلبم 

دشاب  هصقانم  طیارش  هدام 8  رد  جردنم  طیارش  اب  قبطنم  تسیاب  یم  هطوبرم  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
18:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21. یدورو  .نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش .  نابایخ   ، 1631713931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   نکاما   نکاما راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

تاعالطا تاعالطا لدابت   لدابت یلم   یلم زکرم   زکرم تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 41 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pe9uj4f3kv4j4?user=37505&ntc=5563294
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563294?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3t2k2buqx6gs4?user=37505&ntc=5563171
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563171?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

شنیرفآ  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 12  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب ات  تشددیفس  زکرم  یرون  ربیف  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( یرایتخب لاحم و  راهچ  هقطنم   ) ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.TCI.IR-www.chb.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5562971(NSX  ) یزاجم لاوریاف  هکبش و  یزاس  هدایپ  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 4)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5563148 لیوحت  نیمات و  هحفص 4)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5563271 لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زکرم زکرم یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 41 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8725wzph2kbnv?user=37505&ntc=5563188
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563188?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکات و یاه  هنایاپ  اه ، هاگتسیا  رباعم ، تشادهگن  تهج  حطسمه  لپ  یزلف ، هدرن  یکیفارت ، تازیهجت  یدومع  مئالع  دیرخ  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هقطنم  حطس  سوبوتا 

سوبوتا  یسکات و  یاه  هنایاپ   ، اه هاگتسیا  رباعم ، رد  حطسمه  لپ  یزلف ، هدرن  یکیفارت ،  تازیهجت  یدومع ،  مئالع  یرادهگن  - 
هقطنم حطس  یرهش  یاهناملا  یزیمآ  گنر  امن و  یزاسکاپ  وشتسش و  - 

ربتعم یکناب  همانتنامض  هئارا  بلاق  رد  ای  هقطنم 8 و  یرادرهش  هرامش 1004575451  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا )  تدم  هام  هس  لقادح  اب  ) 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هیلوا  دروآرب  تبسن  هب  یهگا  راشتنا  هنیزه 

هناخریبد دحاو  مود  هقبط  هقطنم 8  یرادرهش  نامتخاس  یبرغ  نازابناج  یادتبا  توبن  نادیم  اهداهنشیپ  هئارا  میلست و  لحم   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094839000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/5/12  تعاس 12  زا  دانسا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19

شنیرفآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش تسویپ  دنب -   13: ود هرامش  تسویپ  دنب -   18: کی هرامش  یتسویپ  تسیل  ربارب  رهش  حطس  رد  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین  دروم  یاه  لحم  زا  دنب   21: جنپ هرامش  تسویپ  دنب -   19: راهچ هرامش  تسویپ  دنب -   17: هس

لایر  هصقانم 39.128.134.500  هیاپ  غلبم 
.دشاب یم  دادرارق  غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   3: دادرارق تدم 

دیآ یم  لمعب  توعد  هیاپ 5  لقادح  هینبا  هتشر  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir WWW.urmia.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

هنایاپ هنایاپ اهاه ، ، هاگتسیا   هاگتسیا رباعم ، ، رباعم تشادهگن   تشادهگن تهج   تهج حطسمه   حطسمه لپلپ   یزلف ، ، یزلف هدرن   هدرن یکیفارت ، ، یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یدومع   یدومع مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
اهاه هاگتسیا   هاگتسیا رباعم ، ، رباعم ردرد   حطسمه   حطسمه لپلپ   یزلف ، ، یزلف هدرن   هدرن یکیفارت ،  ،  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یدومع ،  ،  یدومع مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن هقطنم   - - هقطنم حطس   حطس سوبوتا   سوبوتا وو   یسکات   یسکات یاه   یاه

هقطنم هقطنم حطس   حطس یرهش   یرهش یاهناملا   یاهناملا یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   امن   امن یزاسکاپ   یزاسکاپ وو   وشتسش   وشتسش سوبوتا   - - سوبوتا وو   یسکات   یسکات یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ ،،

99

ینتب ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 41 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4emgman9rt7dq?user=37505&ntc=5563058
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563058?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fpgwh63e6bmh5?user=37505&ntc=5563169
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563169?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/24 - 35 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  هد  لیوحت  دانسا و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5563234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  حرشب  ار  دوخ  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هدرپس 585.000.000  غلبم  لایر -  دروآرب 19.449.547.600  هزیناکم -  شکور  شارت و  تایلمع  یارجا 

کی  هیحان  حطس  رد  هچیرد  یزاس  حطسمه  یرافح و  راون  تمرم  یریگ ، هکل 
هیحان 2  حطس  رد  هچیرد  یزاس  حطسمه  یرافح و  راون  تمرم  یریگ ، هکل 

یا  هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  رباعم  تلافسآ  یزاسهب 
یا  هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  رباعم  لوادج  ور و  هدایپ  یزاسهب 

هقطنم  حطس  زبس  یاضف  ییاریپزاب 
هن  هقطنم  حطس  یناریسکات  هنایاپ  هعسوت  ندومن و  فقسم 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 12  و ... 

تیاعر هب  دهعتم  ناگدننک  تکرش  اذل  دشاب ، یم  ( IMS  ) هچراپکی تیریدم  متسیس  یاراد  هقطنم  هکنیا  هب  رظن  طیارش -  دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم رد  تکرش  هدرپس  دشاب -  یم  یمازلا  ( HSE  ) یبایزرا شیپ  یراهظا ، دوخ  مرف  لیمکت  هدوب و  تسیز  طیحم  تشادهب و  ینمیا ، تاررقم  ینوناق و  تامازلا 
نارهت هقطنم 9  یرادرهش  مان  هب   216 دک یدازآ  هبعش  رهش  کناب  باسح 1004497755  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب و  همان  تنامض  هئارا  تروصب  هدیازم 

دشابیم لوبق  دروم 

اهدادرارق روما  فکمه ، هقبط  هقطنم 9  یرادرهش  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

شور یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  هدرشف 

1401/05/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563271 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   یفیک 1401/5/30 -  یبایزرا  دانسا  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/6/6 رد  هصقانم  دانسا 

یتناراگ و شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  تخاسریز ، تازیهجت ، نیمأت  (، ITS  ) دنمشوه لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یریوصت  تراظن  شیاپ و  متسیس  هلاس  ود  یتناراو 

یرادرهش .ناشاک  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 20.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  زا  هصقانم  دانسا  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

هچیرد هچیرد یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه وو   یرافح   یرافح راون   راون تمرم   تمرم یریگ ، ، یریگ هکل   هکل هزیناکم -  -  هزیناکم شکور   شکور وو   شارت   شارت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح ناینب   ناینب شناد   شناد لوصحم   لوصحم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 41 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pm5cv2zma8zpa?user=37505&ntc=5563234
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563234?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v8u329cd9euc2?user=37505&ntc=5563271
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563271?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

اجاهن یسدنهم  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4129 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 12هرامش  8 تعاس زا  یراکزور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5563288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب رهشوب  رهش  رد  نیمز  اب  لماک  رتاهت  تروص  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دابآرهم  یاهرتلیش  یاهتنا  راوید  یلیر و  یاه  برد  یارجا  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  هیولسع 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(33335011: سامت هرامش   ) یسدنهم تنواعم  اجاهن ، یهدنامرف  داتس  هپس ، کناب  بنج  یتخرد ، هاگتسیا  یزوریپ ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

33335011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5563271 لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتلیش رتلیش یاهتنا   یاهتنا راوید   راوید وو   یلیر   یلیر یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 41 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sfjhu3tetrfqz?user=37505&ntc=5563288
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563288?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا یهاوگ  یاراد  تکرشو  تینما  یهاوگ  یاراد  امازلا  لوصحم  یکشزپ  تازیهجت  یزاجم  هاگشیامن  تخاس  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب لوصحم  یاراد 15  هفرغ  ره  هفرغ  یراد 100 هاگشیامن 

1101092766000025 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هاگشیامن .دشاب  اتفا  یهاوگ  یاراد  امزلا  تکرشو  تینما  یهاوگ  یاراد  امازلا  لوصحم  یکشزپ  تازیهجت  یزاجم  هاگشیامن  تخاس  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لوصحم  یاراد 15  هفرغ  ره   . هفرغ یراد 100

8168634171 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هچوک 36  یاهتنا  قرم - هقطنم  زاریش - ناهفصا  هداج  رتمولیک 13  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36547960-031  ، 36547984-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36547993-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یزاجم   یزاجم هاگشیامن   هاگشیامن تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 41 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ye5twnr7l4zz2?user=37505&ntc=5563067
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563067?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  دادما  هتیمک  هداد  زکرم  نابیتشپ  تیاس  یزاس  هدایپ  تهج  تازیهجت  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000115 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ،  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 3
دیئامن گنهامه  هرامش 02123902230  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم نابیتشپ   نابیتشپ تیاس   تیاس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف لودج  حرش  هب  سیدرف  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  ویرادا  لوحت  یزاسون  تیریدم  دحاو  یرون  ربیف  تخاسریز  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101050288000047 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

عجرم یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 48  سیلیس  یداه  سنج   OBFC-SM-MB 8x6 دک  SM ربیف اب  دلیف  هلژ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  دیق  ینف  تاصخشم  لودج  رد  هطوبرم  تاحیضوت  مزال و  یاهزوجم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09105234017  اب  یلیمکت  تاعالطا  تفایرد  یارب 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 41 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pkjb3ux6eemvq?user=37505&ntc=5563246
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563246?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP Based تروص هب  تیاس  دوجوم  تالاقم  هب  یسرتسد  تهج  magiran هاگیاپ هلاسکی  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000072 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یلام 09144553184- سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

magiranmagiran هاگیاپ   هاگیاپ هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هغارم ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینامزاس ) شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000239000013 زاین :  هرامش 

هغارم ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1,200 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  ات 30  ینف و  سانشراک  دات  هب  طونم  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  شرافس  طیارش 

دک تامدخو ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یزکرم  داتس  یگدننار -  ییامنهار  بنج  یلامش -  ملعم  نابایخ  هغارم -  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5516773111 یتسپ : 

37256920-041  ، 37256901-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256900-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینامزاس ینامزاس )) شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  لودج  اب  قباطم  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ ینف  لودج  رد  مزال  تازوجم  یلیمکت و  تاحیضوت 

1101050288000048 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید یئاتسورو و  یرهش  زکارمو  تشادهب  هکبش  یرتویپماک  هکبش  یرازفا  مرنو  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اهب  مالعتسا  ساسا  رب  هعبات  یاهدحاو 

1101091728000025 زاین :  هرامش 
نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب هعبات  یاهدحاو  رگید  یئاتسورو و  یرهش  زکارمو  تشادهب  هکبش  یرتویپماک  هکبش  یرازفا  مرنو  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  یمجح  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ اهب  مالعتسا  ساسا 

6831743159 یتسپ :  دک  نافلد ،  تشادهب  هکبش  (- هر  ) ماما نابایخ  - نافلد ناتسرهش   - ناتسرل ناتسا  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724487-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724487-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا مرنو   مرنو یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 41 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vkcthen3lk74v?user=37505&ntc=5563445
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563445?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tendf3g3fafff?user=37505&ntc=5563561
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563561?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یدرونایرد ردانب 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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیافرد  تاصخشم  قبط  HSE تیدیدم یصاصتخا  تیاس  یارب  مزال  یاوتحمدیلوتوداجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000099 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیافرد  تاصخشم  قبط  HSE تیدیدم یصاصتخا  تیاس  یارب  مزال  یاوتحمدیلوتوداجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  نابیتشپ  تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تامدخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000117 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  قباوس  تاصخشم و  هموزر  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن گنهامه  هرامش 02123902230  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: 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

HSEHSE  تیدیدم تیدیدم یصاصتخا   یصاصتخا تیاس   تیاس یارب   یارب مزال   مزال یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2 12 1

نابیتشپ نابیتشپ تیاس   تیاس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 41 ھحفص 18 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5563592( ناوخ کالپ   ) ییوردوخ ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رازفا5563612 مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  هتسب و  رادم  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هحفص 33)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه تسیز  طیحم  تظافح   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه یفیک  شیاپ  یاهاگتسیا  یدربرهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003139000042 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسیا تاقحلمو  اه  متسیس  ریاسو  یسانشاوه  یاه  متسیس  اهرزیالانآ و  زاین  دروم  هناهام  یا  هرود  شیاپو  سیورس  ، ریمعت نویساربیلاک ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  عفان  مناخ  236 یلخاد 08134235575 هرامشاب لاوس  هنوگره  تهج  تسویپ  حرش  قبط  طیحم  یاوه  یفیک  شجنس  یاه 

دک تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا   - تابساحم ناوید  لک  هرادا  بنج   - یناشنشتآ یرتم   18 رهاط -  اباب  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6518699553 یتسپ : 

34235575-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34228444-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه متسیس   متسیس ریاسو   ریاسو یسانشاوه   یسانشاوه یاه   یاه متسیس   متسیس وو   اهرزیالانآ   اهرزیالانآ زاین   زاین دروم   دروم هناهام   هناهام یایا   هرود   هرود شیاپو   شیاپو سیورس   سیورس ،، ریمعت ریمعت نویساربیلاک ، ، نویساربیلاک ناونع : : ناونع
طیحم طیحم یاوه   یاوه یفیک   یفیک شجنس   شجنس یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تاقحلمو   تاقحلمو

2323

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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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ایاب  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686001392 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک تکرش  دنشاب  هتشاد  زاریش  یناشن  شتآزا  زوجم  هک  زاریش  یموب  یاهتکرش  افطل.ههام  ادودح 5 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  دروم  ایاب  دنرب  طقف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  یقبام  لمح و  هنیزه 

09171061056 پاستاو طقف  سامت.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هطوبرم و  زوجم 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  ملق  دادعت 11  هب  ترارح  دود و  زاس  راکشآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000120 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ تعنص  انآ  هدننک  هضرع  عجرم   KMB SYSTEM هدنزاس عجرم   INKA3 لدم لاتیجید  اطخ  زاس  راکشآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 213 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر نینچمه  وددرگ  داهنشیپ  تسویپ  تسیل  بیترت  هب  قباطم و  اقیقد " الاک  اذل  دشاب  یم  هناماس  رد  جرد  تهج  افرص " یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هریغو  تسویپ  یلام  ینف  داهنشیپ  لمح و  هنیزه  لماش  یمالعا  تاکن 

دنمرنه 09300930672 یثایغ و  یاقآ  دیرخ  سانشراک 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ترارح ترارح وو   دود   دود زاس   زاس راکشآ   راکشآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یالاب 5  تننمرپ  کولف  تست  دنارگل   CAT 6 UTP هکبش لباک  یرتم  هقلح 305  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000407 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-CU6P لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هجوت  یتسویپ  تامازلا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب   55 یالاب   یالاب تننمرپ   تننمرپ کولف   کولف تست   تست دنارگل   دنارگل   CAT 6  UTPCAT 6  UTP  هکبش هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم   305305 هقلح   هقلح   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  ددع  لعشم 3  نز  هقرج  ددع 2 - راخب 6  گید  لرتنک  لول  چیئوس  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000409 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کارا لاعتشا  عیانص  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  راخب  گید  دربراک   BXO لدم بآ  حطس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ELEKTRODYN APS یتراجت مان  لعشم  دربراک   CO4-002H 230V نز هقرج  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لعشم لعشم نزنز   هقرج   هقرج راخب   - - راخب گید   گید لرتنک   لرتنک لول   لول چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش 09105234017  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج  یقاصلا ، ینف  لودج  حرش  هب  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح 

1101050288000050 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE 8/24 BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقاصلا یقاصلا ینف   ینف لودج   لودج حرش   حرش هبهب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  رتنس ) اتید  هداد (  زکرم  رد  دادما  یاه  هناماس  نابیتشپ  تیاس  یزاس  هدایپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000116 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 3
دامن گنهامه  هرامش 02123902230  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ5563067 تازیهجت  یزاجم  هاگشیامن  تخاس  هحفص 11)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون5563246 ربیف  تخاسریز  هحفص 11)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5563297magiran هاگیاپ هلاسکی  هحفص 11)کارتشا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

همیمض5563413 حرش  قبط  تاقلعتم  هرمه  هب  لسکیپاگم  هکبش 5  تحت  هحفص 33)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5563510 یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  هحفص 33)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشادهب5563561 هکبش  یرتویپماک  هکبش  یرازفا  مرنو  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  یمجح  هحفص 11)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5563567HSE تیدیدم یصاصتخا  تیاس  یارب  مزال  یاوتحم  دیلوت  هحفص 11)داجیا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دادما دادما یاه   یاه هناماس   هناماس نابیتشپ   نابیتشپ تیاس   تیاس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 41 ھحفص 25 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نابیتشپ5563607 تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تامدخ  هحفص 11)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5563612 مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  هتسب و  رادم  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هحفص 33)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب طابترا  نآ و  هکبش  هداد و  لاسرا  تینما  نیمات  هطوبرم و  تازیهجت  یمامت  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهولبات عماج  هناماس 

1101001221000087 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اباب طابترا   طابترا وو   نآنآ   هکبش   هکبش وو   هداد   هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمات   نیمات وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
اهولبات اهولبات عماج   عماج هناماس   هناماس

3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیرفعج مق -  ناگچفلس و  مق -  یاهروحم  رد  تعرس  تیدودحم  یاه  ولبات  قیفدت  تشادرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000122 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  لاس 1401 ) رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  ) تراظن لرتنک و  تشگ  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000019 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم ردرد   تعرس   تعرس تیدودحم   تیدودحم یاه   یاه ولبات   ولبات قیفدت   قیفدت وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 3131

دروآرب دروآرب قباطم   قباطم ( ( 140 1140 1 لاس   لاس ردرد   یایا   هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط )) تراظن تراظن وو   لرتنک   لرتنک تشگ   تشگ داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 41 ھحفص 27 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  قباطم  یرامشددرت  هناماس  ینابیتشپ 12  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000085 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا باستحا  تروص  رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  .دشابیم  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرامشددرت یرامشددرت هناماس   هناماس   1212 ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  حرش  هب  یرامش  ددرت  هناماس  یرادهگن 50  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000088 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  کرادم  دانسا و  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  .دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت هناماس   هناماس   5050 یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 41 ھحفص 29 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج 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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003599000005 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  دادرارق و  اهب ،  مالعتسا  دانسا  ساسارب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک  ) دیامن مالعا  اهب  مالعتسا  زاین  دروم  دادعت  ساسارب  ار  دوخ  زج  تمیق  مالعا و  دکناریا  کی  الاک  ره  یارب  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  زاجم  اضما  رهم و  اب  تسیاب  یم  یتساوخرد  کرادم 

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: 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 هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 41 ھحفص 30 
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هاگولگ ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بنیز یب  یب  هدومحم  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  ) اههار هنایم  ینمیا  ظافح  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030428000009 زاین :  هرامش 

ناردنزام هاگولگ  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

هاگولگ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4861973368 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  میدق  نامتخاس  یناخمیرک - دیهش  نابایخ  اضر -  ماما  راولب   - هاگولگ هاگولگ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34661710-011  ، 346617-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

346617-011 :: 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

لاسرا5563197 تینما  نیمات  هطوبرم و  تازیهجت  یمامت  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یرادهگن  ینابیتشپ و 
اهولبات عماج  هناماس  اب  طابترا  نآ و  هکبش  هداد و 

هحفص 26) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ینتب ینتب ظافح   ظافح بصنو   بصنو هیهت   هیهت  ) ) اههار اههار هنایم   هنایم ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 41 ھحفص 31 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000411 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناوخ کالپ   ) ییوردوخ ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  رتشیب  تایئزج  هدهاشم 
1101091990000155 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوزاب ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 3737

(( ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  ) ) ییوردوخ ییوردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 41 ھحفص 32 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت5563086 هناماس  ینابیتشپ 12  بصن و  هحفص 26)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رامش5563243 ددرت  هناماس  یرادهگن 50  هحفص 26)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  چیئوس  زاس و  هریخذ  هکبش , تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000164 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ قاصلا  .ددرگ  جرد  لاسرا  اب  طبترم  یاه  هنیزه  الاک و  لک  عمج  تروصب  تمیق  .هطوبرم  روتکاف  الاک و  لیوحت  خیرات  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  وگخساپ  درف  نفلت  هرامش  .تسیمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف 

7153744715 یتسپ :  دک  تلیضف ،  ورتم  هاگتسیا  یوربور  - سردم راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244069-0711  ، 37274011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب چیئوس   چیئوس وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هکبش , , هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

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 یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  ) ارجاو بصن  هارمه  هب  تسویپ  حرشب  هطوبرم  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  فیدر  دادعت 36  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش  هدافتسا 

1101001554000180 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 36 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  اب  لمح.نامزاس  ناسانشراک  دات  اب  یلصا  یتناراگ.ددرگ  همیمض  یتساوخ  رد  تسیل  قباطم  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22013858-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض حرش  قبط  تاقلعتم  هرمه  هب  لسکیپاگم  هکبش 5  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000215 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   IP/A-B550-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  تلوب 5  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  روپ  رقتسم  یاقآ  نفلت 07138132749  هرامش  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: 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

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) ارجاو ارجاو بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ حرشب   حرشب هطوبرم   هطوبرم تازیهجتو   تازیهجتو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا فیدر   فیدر   3636 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هدش   هدش

4040

همیمض همیمض حرش   حرش قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هرمه   هرمه هبهب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم نیعبرا  نامتخاس  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000079 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: 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

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف تاطابترا و  ترازو  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  هتسب و  رادم  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا

1101000005000098 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیاب یم  تادنتسم  یمامت  ددرگ  یراذگراب  هناماس  یور  تکرش  رهم  هب  روهمم  یاضما و  ءاضما  نیبحاص  طسوت  تسیاب  یم  تادنتسم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  اهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  یکیزیف  تروصب 

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4242

رازفا رازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4343

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاس5563073 رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  ) تراظن لرتنک و  تشگ  داجیا 
دروآرب قباطم  ( 1401

هحفص 26) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رامش5563243 ددرت  هناماس  یرادهگن 50  هحفص 26)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5563417 تراظن  نیبرود  هاگتسد  هس  هحفص 26)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  " " 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

فشک و5563104 متسیس  هعسوت  تاریمعت و  تست ، یرادهگن ، سیورس و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو 
یزکرم رتفد  هاگشیالاپ و  رد  هدش  بصن  یرسارس  رطخ  ریژآ  کیتاموتا و  قیرح  مالعا 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/052 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  ردنلیس  زاگ  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاقآ  ) تاصقانم هناخریبد  فکمه ، هقبط  ، 6 کالپ یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ
.دنیامن هعجارم  سامت 27370 ) هرامش  یعاجش - 

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: 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

متسیس5563155 یناسر  زورب  هعسوت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هداد زکرم  قیرح  افطا  مالعا و 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5563184 افطا  متسیس  ردنلیس  زاگ  هحفص 36)ژراش  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ردنلیس   ردنلیس زاگ   زاگ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 4444

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

قیرح5563035 ءافطا   CO2 یواح هدننک  هحفص 19)شوماخ  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

فشک و5563104 متسیس  هعسوت  تاریمعت و  تست ، یرادهگن ، سیورس و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو 
یزکرم رتفد  هاگشیالاپ و  رد  هدش  بصن  یرسارس  رطخ  ریژآ  کیتاموتا و  قیرح  مالعا 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5563592( ناوخ کالپ   ) ییوردوخ ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا  تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم هصقانمعبنم یارب  خروم 1401/6/5  تعاس 13  زا  داهنشیپ  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ناوخارف 1401/5/8 خساپ  لاسرا  62 و 63 

5563187 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هصقانم 62  یارب  خروم 1401/6/6  تعاس 9  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/5/9

یرارطضا یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یبونج و  یاهروحم  رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یفیک  لرتنک  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیناکم , یقرب تاسیسات  هینبا و  یساسا  تاریمعت  یناتسا و  رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاخ  هناماس  زا 11  یرادهگن  ینابیتشپ و  ناتسا و  یلامش  یاهروحم  رد  هار 

نادمه ناتسا  حطس  یاه  هژورپ  رد  هاگشیامزآ  یفیک  لرتنک  تامدخ  ماجنا  نادمه و  ناتسا  راب  هنایاپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه  : سردآ فلا  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاکتسد   :: سردآ سردآ
لک هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ 

08134228154 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

فلخت تبث   :: 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

اهروحم5563187 رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یفیک  لرتنک  رواشم  هحفص 38)باختنا  فلخت  ( فلخت تبث   تبث

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهروحم5563187 رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یفیک  لرتنک  رواشم  هحفص 38)باختنا  فلخت  ( فلخت تبث   تبث

(( 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

ییوزاب5563318 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

اهروحم اهروحم ردرد   هار   هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن روما   روما مامت   مامت ماجنا   ماجنا یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) 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

ییوزاب5563318 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000091 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  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 1 دادعت : 

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

یتناراگدیق ، تسا هدنشورف  ابرادیرخ  تکرشات  الاک  لمح  هنیزه  ، ددرگ لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  امازلا  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  ینف  داتزا  سپ  الاک  یاهبو  یمازلاروتکافرد 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: 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

رورس5563462 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 39)رد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 4646
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو رپمآ 12  ناراف 18  سا  یپوی  دیسا  دلیس  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000415 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تلو رپمآ 12  ناراف 18  سا  یپوی  دیسا  دلیس  یرطاب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  22 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یلع  مناخ  یگنهامه 09332715771 تهج  سامت  یراداو  یلام  یاه  راک  تهج  سنجو  روتکاف  هیارا  زا  دعب  تخادرپ  یدقن *  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ5563067 تازیهجت  یزاجم  هاگشیامن  تخاس  هحفص 11)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلو5563214 رپمآ 12  ناراف 18  سا  یپوی  دیسا  دلیس  هحفص 39)یرطاب  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هداد5563244 زکرم  نابیتشپ  تیاس  یزاس  هدایپ  تهج  تازیهجت  سنسیال  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5563423( ینامزاس ) شیوداپ سوریو  هحفص 11)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5563445 یتنآ  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 11)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشادهب5563561 هکبش  یرتویپماک  هکبش  یرازفا  مرنو  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  یمجح  هحفص 11)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5563592( ناوخ کالپ   ) ییوردوخ ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رازفا5563612 مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  هتسب و  رادم  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هحفص 33)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تلو تلو   1212 رپمآ   رپمآ   1818 ناراف   ناراف ساسا   یپوی   یپوی دیسا   دیسا دلیس   دلیس یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 4747

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 دادعت  22   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

دنمشوه5563271 لقن  لمح و  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5563417 تراظن  نیبرود  هاگتسد  هس  هحفص 26)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5563592( ناوخ کالپ   ) ییوردوخ ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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